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»اإلصالح« بثوب جديد

االفتتاحية

ـــكر والف�شـــل كلُّه، فهـــا هي جملَّة  احلمـــد هلل وحـــده وال ربَّ �شـــواه، لـــه ال�شُّ
»االإ�شـــالح« قد م�شى من عمرها ثالث �شنني، وهي ال تزال مت�شي بُخطى ثابتة، 
ة العون منه ـ �شـــبحانه وتعاىل ـ، غري اآبهة باملُناوئني  م�شـــية الواثق باهلل، م�شتمدَّ
لف  ˝ بفهم ال�شَّ ة ر�شـــول اهلل  لني واملُرجفني، تدُعو اإىل كتاب اهلل و�شـــنَّ واملخذِّ
عوة  ـــدود عن هـــذه الدَّ ـــدِّ وال�شُّ ـــالح يف زمـــن الُغربـــة، وِقيام اأ�شـــباب ال�شَّ ال�شَّ
املباركة، واإنَّ االأمل يف اهلل كبري لتحيا هذه املجلَّة اأعواًما عديدة واأزمنًة مديدة؛ 
عوة اإىل اهلل تعاىل على علم وب�شـــرية، وتب�شـــري  ي بع�ض ما وجب من الدَّ لتـــوؤدِّ
الالت،  ا�ض بديِنهم، وحتذيرهم من �شوائب البدع واخلرافات واالأهواء وال�شَّ النَّ
ـــًزا، ال جمتمًعا  ـــحيح، ليثمر جمتمًعا م�شـــلًما متميِّ وتثبيت قواعد االإ�شـــالم ال�شَّ

ًعا. ذائًبا متميِّ
اءنا الكرام �شـــيجدون اأنَّ »االإ�شـــالح« قد خرجت عليهم يف هذا العدد  اإنَّ قرَّ
ل  بثـــوب جديد، وازدانت بحلَّة غري معهودة، فلب�شـــت االألوان وتغريَّ حجُمها وتبدَّ
�شـــكُلها، وعمل فيها التَّ�شـــميم عمَله، وترك ب�شـــمَته، وفعلنا ذلك كله حر�شـــا 
اء الكرام يف مقابل  علـــى راحة القـــارئ عند النَّظر والقراءة؛ كما �شـــيجد القـــرَّ
ا ا�شـــُطررنا اإليه  ـــعر؛ اأال فليعَلُموا اأنَّ ذلك لي�ض باختيارنا واإنَّ ا يف ال�شِّ ذلك تغريُّ

ا�شطراًرا. 
ومـــَن اجلديد الـــذي حمله هذا العـــدد هو االإعالن عن فتح باب اال�شـــراك 
ـــنوي تلبية لرغبة الكثريين؛ واإنَّه يف امل�شـــتقبل القريب ـ اإن �شاء اهلل ـ �شن�شع  ال�شَّ
اء الكرام ا�شتبياًنا ن�شتطلع فيه اآراءهم وتوجيهاتهم ومالحظاتهم،  بني يدي القرَّ
قيِّ مبجلة »االإ�شالح«  ليح�شـــل التَّعاون والتَّوا�شـــل مع جميع اإخواننا من اأجل الرُّ

كل وامل�شمون. اإىل مراتب احُل�شن والنَّجاح يف ال�شَّ
ـــكر اجلزيل اإىل كلِّ من �شـــارك بالقليل اأو  ت الفر�شـــة لتقدمي ال�شُّ كما ال نفوِّ

الكثري يف �شبيل اإبقاء هذا املنرب االإعالمي.
داد يف االأقوال واالأعمال، والتَّوفيق يف احلال واملاآل. ن�شاأل اهلل ال�شَّ
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مـــن املوازين الَّتي انقلبت واملعايري الَّتي اختلَّت عند اأكرث امل�شـــلمني اليوم، اأن �شـــار 
ط يف حقوقه على غـــريه اأبًدا، وال يتنازل عن �شـــيء منهـــا، واإن َفَعَل َفَعَلى  اأحدنـــا ال يفـــرِّ
ـــ�ض، ولو �شـــلب منه قدر ي�شري لوجد يف نف�شـــه، وتاأمل لذلك تاألـًما �شديًدا، وقد يبذل  َم�شَ
ه وا�شرجاع ما اأخذ منه واملطالبة  اجلهد امل�شـــني، ويركب امل�شاق املكلفة ال�شـــرداد حقِّ
ى عليها جهاًرا نهاًرا فال يغ�شـــب  ا اإذا تعلَّق االأمر بحقوق اهلل عزَّ وجلَّ فقد يعتدَّ بـــه، واأمَّ
رك ت�شرب  ك ذلك �شـــعرة من بدنه، وي�شـــاهد األواًنا واأ�شناًفا من ال�شِّ وال يتاأثر، وال يحرِّ
ه عزَّ وجلَّ  يـــار وال يذرف دمعة واحدة على اأعظم حقٍّ مـــن حقوق ربِّ باأطنابهـــا خالل الدِّ
وهو التَّوحيد، وال يبذل يف �شـــبيل ت�شـــحيح هذا الو�شع �شيًئا ُيذكر؛ وتراه ميتلكه الغ�شب 
نيا �شـــجيًجا و�شـــخًبا عند �شـــماعه اأو قراءته خلرب مفاده اأن  ة اأخرى ويثور وميالأ الدُّ مرَّ
م�شـــوؤواًل اأو مديًرا اختل�ـــض مااًل من املال العامِّ اأو نهب عقاًرا من العقارات اأو �شـــَطا على 
ـــورة الغ�شـــبيَّة عند مطالعته  اأو �شماعه  ه ال يجد يف نف�شـــه تلك ال�شُّ بع�ض املمتلكات، لكنَّ
ـــح  ة يتم�شَّ ـــموع اأو ت�شـــييد قبَّ خلرب يفيد اأنَّ يف بلدٍة ما اأعيد بعث �شـــريح توقد عنده ال�شُّ
بجدرانها اأو ترميم قرب يطاف حوله، يقف اأنا�ض على اأعتابه بني يديه خا�شعني �شارعني 
فقات رجـــاَء بركتـــه واإجابته. مون لـــه القرابـــني والنَّ يلتم�شـــون اإمـــداده ومعونتـــه، ويقدِّ

ًعا بالتَّوحيـــد كاد اأن ميوت كمـــًدا اإذا راأت عيناه اأو  اإنَّ قلـــب امل�شـــلم اإذا كان م�شـــبِّ
ـــركية الَّتي تخرق االإ�شـــالم خرًقا، وتخد�ض التَّوحيد  �شـــمعت اأذناه مثل هذه املظاهر ال�شِّ
اًما وحمكومني من اأن  ة اأفراًدا وجماعات، حكَّ خد�ًشـــا؛ وواهلل لي�ض �شـــيء اأ�شـــرَّ على االأمَّ
م على  رك املنايف للتَّوحيد، ثمَّ ال ُيكاد ينكر، بل االأغرب واالأعجب اأن ُيقدَّ يف�شو فيهم ال�شِّ

اأنَّه االإ�شالم الذي ال بديل عنه!! 
نوب �شغريها وكبريها دّقها  ˝ يكره ويبغ�ض جميع الذُّ ه  وامل�شلم املتَّبع لهدي نبيِّ
بيَّ  ˙ النَّ ـــحيحني« �شـــاأل ابُن م�شـــعود  وجّلها، لكن ال يخفى عليه تفاوتها، ففي »ال�شَّ
؟ َقاَل »اأَْن  ا َوُهَو َخلََقَك«، َقاَل َفُقْلُت: ُثمَّ اأَيُّ َعَل هلل ِندًّ نب اأعظم؟ قال: »اأَْن َتْ ˝ اأيُّ الذَّ
؟ َقاَل »اأَْن ُتَزايِنَ َحِليلََة َجاِرَك«،  اَفَة اأَْن يطعم َمَعَك«، َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ اأَيُّ َتْقُتَل َوَلَدَك َمَ

˝: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ِبيِّ  ـــِديَق َقْوِل النَّ َقـــاَل: َواأَْنَزَل اهلل َتَعاىَل َت�شْ
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾« االآَيَة.

التحرير
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ـــرك بـــاهلل تعـــاىل هو  تيـــب يجعـــل ال�شِّ فهـــذا الرَّ
نـــوب على االإطالق الَّذي ينبغي اأن ال ي�شـــتهان  اأعظم الذُّ
ـــرك يق�شـــي على كلِّ ح�شنة، وال يدع  باأمره اأبًدا؛ الأنَّ ال�شِّ
ة وال �شـــرًفا، ويناأى به بعيًدا عن  ل�شـــاحبه  ن�شرة وال عزَّ
والية اهلل ومغفرته، وي�شـــحبه اإىل اخلذالن �شحًبا، ويجره 

ا، قال تعـــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ـــريان جـــرًّ اإىل النِّ
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڳ﴾   ]\`[، وقـــال اهلل تعـــاىل: ﴿چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

 .]a\[ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ
فعلـــى امل�شـــلم اأن تدمـــع عينـــه وجتزع نف�شـــه على 
ه جلَّ وعال، واأن ي�شـــيق  التَّوحيد، واأن يغار على جناب ربِّ
ـــرك كلِّها، فال ير�شـــيه اإالَّ  ذرًعـــا من وجـــود مظاهر ال�شِّ
اأن يـــرى ظـــالل التَّوحيد الوارفة تظلـــل جميع القطر، وال 
يقـــّر له قرار اإالَّ اإذا راأى قلوب اأهل االإ�شـــالم قبل غريهم 
ل  عاء واال�شتغاثة واال�شتعانة والتَّوكُّ ها بالدُّ هة اإىل ربِّ متوجِّ
جاء وجميع اأنـــواع العبادة، فال يهداأ له بال  واخلوف والرَّ
ق ذلك، واإالَّ فهو يف �شـــعي دائم  وال يجد راحة اإالَّ اإذا حتقَّ
وعمل متوا�شـــل ال ينقطع اإالَّ باملوت؛ الإ�شالح هذا الو�شع 
عوة اإىل اهلل عزَّ وجلَّ بكلِّ و�شيلة م�شروعة، وعلى قدر  بالدَّ
ته وقدرته، فال يتكلَّف ما لي�ض له، وال  علمه ومن�شـــبه وقوَّ
فه، ف�شاحب العلم بعلمه  ا هو حتت يده وت�شرُّ يتخلَّف عمَّ
وقلمه، و�شاحب املنرب بخطابه وف�شاحته، و�شاحب املال 
مباله وثروته، و�شاحب املن�شب واجلاه بجاهه و�شفاعته، 

وهكذا...
فلو تقا�شـــم اجلميـــع وحتالفـــوا على جعل م�شـــاألة 
ـــرك من ق�شايا امل�شـــري الَّتي ال يتنازل عنها  منابذة ال�شِّ
ا  قيـــد اأنلة، واأن ال تغم�ض اجلفـــون حتَّى ال يبقى اأحد منَّ
ا مـــن حقوقه اأو خا�شـــيَّة من  ي�شـــلب عـــن اهلل تعـــاىل حقًّ
ته اأو اأ�شـــمائه و�شـــفاته،  ته اأو األوهيَّ خ�شائ�شـــه يف ربوبيَّ
وي�شـــيفه اإىل اأحٍد من خلقه؛ من ويلٍّ �شـــالٍح اأو �شـــيطاٍن 
ا اأنت  مـــارد اأو غريهمـــا، واأن يقال لكل ما �شـــوى اهلل: اإنَّ

عبـــد خملوق ال رّب معبـــود، واأنَّه ال اإلـــه اإال اهلل، لظهرت 
نيا  ثمـــار هذا العمل العظيم بادية للعيان، و�شـــلح بها الدُّ
ـــان، فتهـــداأ النُّفو�ض  يَّ يـــن، مـــع نيل ر�شـــا امللـــك الدَّ والدِّ
وتطمئنُّ القلوب وتفتح االأرزاق وت�شاق اخلريات، و�شيجد 

امل�شلمون �شعادة احلياة وهناءتها. 
واإنَّ َمـــن ي�شـــارك يف هذا االإ�شـــالح �شـــيكون اأنفع 
تـــه، واأكرثهم عوًدا عليها باخلـــري، واأعظمهم  ا�ـــض الأمَّ النَّ
ة على اخللق؛ الأنَّ من علَّمك التَّوحيد كان ف�شله عليك  منَّ
اأعظم من ف�شل والديك عليك؛ الأنَّ التَّوحيد هو مفتاحك 
 :˝ ة، قال  اإىل اأكرب مطلوب واأف�شـــل مرغوب وهو اجلنَّ
ـــَة ، َوَمْن َماَت  »َمـــْن َماَت َل ُي�ْصـــِرُك باهلل �َصيًئا َدَخَل اجَلنَّ
ـــار« ]رواه م�شـــلم[، ويف رواية:  ُي�ْصـــِرُك ِبـــِه �َصْيًئـــا َدَخـــَل النَّ
ِتَك  يـــُل اأََتـــايِن، َفَقـــاَل: َمْن َماَت ِمـــْن اأُمَّ »َقـــاَل: َذاَك ِجرْبِ
ـــَة، ُقْلـــُت: َواإِْن َزَنى! َواإِْن  َل ُي�ْصـــِرُك ِبـــاهلل �َصْيًئا َدَخَل اجَلنَّ
�َصـــَرَق! َقـــاَل: َواإِْن َزَنى؛ َواإِْن �َصَرَق«، وقال اهلل يف احلديث 
القد�شـــي: »َمْن َلِقَيِني ِبُقَراِب اْلأَْر�ـــصِ َخِطيَئًة َل ُي�ْصِرُك 

ْثِلَها َمْغِفَرًة« ]رواه م�شلم[. ِبي �َصْيًئا َلِقيُتُه ِبِ
نيا بحذافريها ومل ي�شـــلم  ـــه لو اجتمعت لنا الدُّ فاإنَّ
ا�ض  ا اأ�شـــقى النَّ ـــرك قلوبنا، لكنَّ لنـــا توحيدنا وخالط ال�شِّ
قني  تها وع�شنا حمقِّ نيا برمَّ ا الدُّ واأتع�شـــهم، ولو �شـــلبت منَّ
ا�ض �شعادة وتوفيًقا؛  ا اأكرث النَّ رك، لكنَّ للتَّوحيد نابذين لل�شِّ
َده  وعلى هذا التَّ�شـــوُّر يبنى املجتمع امل�شلم الَّذي َفَقد جَمْ
نـــا واهلل جازمون من اأنَّ  ا اأ�شـــاع عقيـــدَة التَّوحيد، واإنَّ لـمَّ
اأّي اإ�شـــالح اأو اإ�شـــالحات ال تقوم على هذا التَّ�شوُّر فهو 
اقـــة ومتديد يف زمـــن تاأّخر  اإ�شـــاعة للوقـــت وتبديـــد للطَّ
ه اإذا ف�شـــد التَّ�شـــوُّر  ة، وتطويل لعمر االأزمة؛ الأنَّ هذه االأمَّ
ف�شـــد التَّ�شوير، وما بني على فا�شد فهو فا�شد، وال ينتهي 

ب�شاحبه اإالَّ اإىل اأمر كا�شد.
فـــال جرم اأن يكون التَّوحيد مفتاح باب االإ�شـــالح، 
�شـــاد، وهو خطام وزمام التَّغيري، وهو  ل �شـــبيل الرَّ وهو اأوَّ
منار طريق اخلـــروج من كلِّ اأزمة و�شـــائقة؛ فليكن عليه 
فاتنا ونرفع �شـــعار:  اًل واآخًرا...    مـــدار حياتنا وتفكرينا وجميع ت�شـــرُّ التَّوحيد اأوَّ



عـبـد الـقـادر خـريـف
لي�شان�ض علوم اإ�شالمية ـ ب�شكرة

ر بـــه اخلاطر واأدلُّ ما ُهدي به  اإنَّ القـــراآن الكرمي اأجلُّ ما عطِّ
احلائر؛ فهو عمدة الـملَّة وينبوع احلكمة ونور الب�شائر.

ار واأويل االعتبار ما كان يف  رفت اإليه همم النُّظَّ واأ�شرف ما �شُ
بيان حقِّ اهلل على عبيده، وتفريده باأ�شـــمائه و�شفاته وتوحيده، وال 
غرو؛ فـ»اإنَّ �شرف العلم ب�شرف املعلوم، والباري اأ�شرُف املعلومات؛ 

فالعلم باأ�شمائه اأ�شرف العلوم«)1(.
ـــفات بـــني اأبـــواب التَّوحيـــد واالإثبات  ومنزلـــة االأ�شـــماء وال�شِّ
ف�ـــض يف مدارج الكمال ومعارج  عظمى، واحلديث عنها ي�شـــمو بالنَّ
القد�ـــض؛ ذلـــك اأنَّه يف حـــقِّ اهلل وله، فهو �شـــبحانه بثَّهـــا يف كتابه 
ل،  العزيز حتَّى ال يكاد يخلو من ذلك �شـــفحة من �شفحاته للمتاأمِّ
والأمر ما اأفا�شـــها يف امللك وامللكـــوت؛ ليعرف ويدلَّ بها على احليِّ 

الَّذي ال ميوت.
)1( »اأحكام القراآن« الأبي بكر بن العربي )39/4(.

والأنَّ االإميان باأ�شـــماء اهلل و�شـــفاته ـ على مراد اهلل ور�شوله ـ معلم 
ة واجلماعة؛ فاإنَّ علماء اأهل  نَّ ائفة الناجية اأهل ال�شُّ بارز يف اعتقاد الطَّ
عوا  لوا وفرَّ ة ليعنيهم اأن ي�شتقرَّ املعتقد احلقُّ عند اخللق؛ لذلك اأ�شَّ نَّ ال�شُّ
ا�شك ما يكون به االأثر،  د والنَّ واأر�شـــْوا ِمَن القواعد يف هذا الباب للمتعبِّ

اهر. في�شعُّ عليه من خريها ومن جمالها الباهر وح�شنها الزَّ
وقـــد كان مـــن جملة ما اأر�شـــْوا: قاعدة اختتام االآيات باالأ�شـــماء اأو 
كـــر بحيث لعلَّها تربو  ـــفات اأو بهما، وهذا �شـــائع يف خواتيم اآي الذِّ ال�شِّ

على ب�شع املئني.
:: رك�شي  قال الزَّ

د فيها اإيقاع املنا�شـــبة: مقاطع  تـــي يتاأكَّ »اعلـــم اأنَّ من الـموا�شـــع الَّ
يء فيها مبا ي�شاكله، فالبدَّ اأن تكون منا�شبًة  الكالم واأواخره، واإيقاع ال�شَّ
اًل، واإالَّ خرج بع�ض الكالم عن بع�ض، وفوا�شل القراآن  للمعنى املذكور اأوَّ
ل  اأمُّ العظيم ال تخرج عن ذلك؛ لكن منه ما يظهر ومنه ما ُي�شتخرج بالتَّ

للَّبيب«)2(.
وهذه القاعدة ـ ِلـَمْن عمل بها ـ منافعها عميمة وفوائدها ج�شيمة.

:: عدي  مة ال�شَّ قال العالَّ
»يختـــم اهلل االآيـــات باأ�شـــماء اهلل احل�شـــنى؛ ليدلَّ علـــى اأنَّ احُلْكَم 
املذكور له تعلُّق بذلك اال�شم الكرمي، وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك 
بتتبُّعها يف جميع االآيات املختومة بها، جتدها يف غاية املنا�شبة، وتدلُّك 
رع واالأمر واخللق كلَّه �شادٌر عن اأ�شمائه و�شفاته، ومرتبط  على اأنَّ ال�شَّ
بهـــا، وهـــذا باب عظيم يف معرفـــة اهلل ومعرفة اأحكامـــه، وهو من اأجلِّ 
حمة،  حمة خمتومة ب�شفات الرَّ املعارف واأ�شـــرف العلوم، فتجد اآية الرَّ
ة والقدرة واحلكمة والعلم  واآيات العقوبة والعذاب خمتومة باأ�شماء الِعزَّ

والقهر«)3(.
:: م  وقال ابن القيِّ

َتِتًما  فات؛ وجدت كالمه خُمْ لت ختم االآيات باالأ�شماء وال�شِّ »واإذا تاأمَّ
ـــفة الَّتي يقت�شـــيها ذلك املقام حتَّى كاأنَّها ذكرت دلياًل عليه  بذكر ال�شِّ

)2( »الربهان يف علوم القراآن« )78/1(.
)3( »القواعد احل�شان لل�شعدي« )�ض50(.

في رحاب القرآن
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وموجبة له«)4(.
:: وقال ابن عثيمني 

»وهذه م�شـــاألة ينبغي لطالب العلـــم اأن ينتبه لها يف االآيات، اإنَّ 
ختـــم االآية بعد ذكر احلكم دليٌل على ما تقت�شـــيه هذه 

االأ�شماء الَّتي ختمت بها االآية«)5(.
وقال حامد بن عبد اهلل العلي:

»ختم االآيات باأ�شماء اهلل احل�شنى، يدلُّ 
على اأنَّ معاين االآية لها عالقة باال�شم«)6(.

فيعني بهذا اأنَّ خواتيم االآيات الَّتي فيها 
ذكر اأ�شـــماء و�شـــفات اهلل جلَّ وعال: »كاأنَّها 

انيَّة على الـمعاين الَّتي يف  اأختام وتوقيعـــات ربَّ
دهـــا، ومتنحها بعد  قهـــا، وتعلِّلها وتوؤيِّ االآيـــات لتوثِّ

التَّو�شيح تاأكيًدا، وبعد التَّعليل ح�شًنا اأكيًدا«.

  

ويح�شـــن هنـــا االإلـمـــاح اإىل بع�ض ما قـــد يكون فيه بـــالغ وباعث 
رائع �شتَّى، وخواتيم  ر؛ ذلك اأنَّ ال�شَّ �شـــها، واإالَّ فح�شـــرها متعذِّ لتفحُّ

ا، فمن ذلك: االآي على الوجه الَّذي و�شف اأ�شلفنا اأنَّه كثرٌي جدًّ

ور: فات للمنا�شبة بني ال�شُّ  تختم االآية بال�شِّ
كما يف اآخر النَّحل: ﴿ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
ل �شورة بني اإ�شرائيل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ اإىل  خب﴾، واأوَّ
قوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، فالـمنا�شبة بني االآيتني ظاهرة؛ 
ـــمع  ة بال�شَّ ذلـــك اأنَّ معيَّة اهلل لعبده الـموؤمن الَّذي اتَّقى واأح�شـــن معيَّ
والب�شـــر، فاهلل تعاىل ُيَطْمِئُن الـمتَّقني الـمح�شـــنني اأنَّه معهم �شـــميٌع 

احلات. الأقوالهم وب�شرٌي مبا يعملون من ال�شَّ
فات لـمنا�شبتها ل�شدرها:  تختم االآية بال�شِّ

كقوله تعـــاىل: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 

.]e\[

قال البقاعي:
ة واحلكمة الـمنا�شب الفتتاحها بالـمواالة  »ختم االآية بو�شف الِعزَّ

)4( »�شفاء العليل« )�ض200(.
)5( »تف�شري ابن عثيمني« )13/7(.

)6( »اخلال�شة اجلامعة لقواعد التف�شري النافعة« )�ض36(.

وتعقيبها باآية اجلهاد«)7(.
 تختم االآية ب�شفاٍت منا�شبة للمعنى:

ـــيوطي عن اأعرابي اأنَّه �شـــمع قارًئا يقراأ: »فاإن زللتم  نقل ال�شُّ
نات؛ فاعلمـــوا اأنَّ اهلل غفور  مـــن بعد ما جاءتكـــم البيِّ
رحيـــم«، ومل يكـــن يقراأ القـــراآن، فقـــال: اإْن كان 
هذا كالم اهلل فال يقول كذا، احلكيم ال َيذكر 
ه اإغـــراء عليه)8(،  لـــل؛ الأنَّ الغفـــران عند الزَّ
ـــة االأعرابـــي  ـــائع الـم�شـــتهر ق�شَّ ومـــن ال�شَّ
 :y ا �شـــمع رجاًل يقراأ قـــول اهلل  ـــذي لـمَّ الَّ
ارقة فاقطعوا اأيديهما جزاء  ارق وال�شَّ »وال�شَّ
مبا ك�شـــَبا نكااًل من اهلل، واهلل غفور رحيم«!! 
فقال هذا االأعرابي: ل�شـــت قارًئـــا للقراآن؛ ولكن 
عزَّ َفَحَكَم َفَقَطَع، ولـــْو َغَفَر َوَرِحَم َلـَما َقَطَع)9(، ولهذا 

جتد ختم االآية منا�شًبا ملعناها.

فات الإزالة العجب:  تختم االآيات بال�شِّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعـــاىل:  كقولـــه 
ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ق اهلل فيه بني احلقِّ  ]\d[، يـــوم الفرقان هـــو يوم بدر الِّذي فـــرَّ

تهـــمـ  على  والباطـــل، واأظهـــر اأهـــل االإ�شـــالمـ  على ِقلَّـــة عددهم وعدَّ
هم الَّذي كان على ا�شتيقان اأنَّهم يف قب�شته. عدوِّ

:: ين البقاعي  قال برهان الدِّ
ـــا كان انعكا�ـــض االأمر يف النَّ�شـــر حمـــلَّ َعَجٍب؛ ختـــم االآية  »ولـمَّ
بقولـــه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ اأي: مـــن ن�شـــر القليـــل علـــى الكثري 
وعك�شـــه، وغري ذلك من جميع االأمور ﴿ڄ﴾، فكان ختمها بذلك 
ًنا اأنَّ ما فعل هو اجلاري على �شنن  ـــرِّ ومزياًل للعجب ومبيِّ كا�شـــًفا لل�شِّ
امه الـما�شية يف جميع  رد يف قدمي عادته عند من يعلم اأيَّ ته الـمطَّ �شـــنَّ

االأع�شر اخلالية«)10(.

م اأمٍر مقطوع بخالفه: فات دفًعا لتَّوهُّ  ُتختم االآية بال�شِّ
كقولـــه تعـــاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
هـــن عنـــد قراءة االآيـــة اأنَّها  ىئ ىئ﴾ ]\a[، قـــد يتبـــادر للذِّ

ها ُختمت با�شمِي العزيز واحلكيم. حيم؛ لكنَّ �شتختم با�ْشَمِي الغفور الرَّ
)7( »نظم الدرر يف تنا�شب االآيات وال�شور« )359/3(.

)8( »االإتقان« )271/2(.
)9( »املحرر الوجيز« )273/4(، »زاد امل�شري« )208/2(.
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قيل: الأنَّ الـمقام مقام تقدي�ض واإجالل ولي�ض مقام طلب اأو دعاء.
ة، ال عن  ة وعزَّ وقيـــل: لبيـــان اأنَّ مغفرته ـ �شـــبحانه ـ تكون عن قـــوَّ
هـــا ال تكـــون اإالَّ حلكمة عظيمـــة ولي�شـــت عبًثا، اأو  �شـــعف وعجـــز، واأنَّ
ته، فـــال اعرا�ض يف حكمه  »تنبيًهـــا علـــى اأنَّه ال امتنـــاع الأحد عن عزَّ

وحكمته«)11(.
هذان اال�شـــمان اجلليالن من�شـــوبني يغلب اأن تختتـــم بهما اآيات 

ار: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک  العـــذاب؛ كقوله تعاىل يف الكفَّ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ں ں﴾ ]\`[، وقال تعاىل يف اليهود: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 
قمة ِمَن  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]\`[، »عزيـــزا« اأي: »منيًعا بالنِّ
اليهود، »حكيًما« باللَّعنة والغ�شب عليهم، ف�شلَّط عليهم �شيطو�ض بن 

ومي؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة«)12(. ا�شب�شيانو�ض الرُّ
واخلتم بهما منفردين اأو جمتمعني م�شتفي�ض يف الكتاب العزيز، 
ه بف�شـــل اقرانهما، ومعنـــى تعلقهما، وختـــم االآي بهما  واأجـــلُّ من نوَّ
اجـــْع هنالك، فقد  ة، فلرُيَ ـــم يف مب�شـــوطاته العقديَّ مـــة ابن القيِّ العالَّ

و�شعها على َطَرف التَّمام.
تفريعات:

اًل ـ هذه االأ�شـــماء الـمختتم بها غـــري مرادفة من حيث معانيها   اأوَّ
اإال من جهة داللتها على الذات العلية:

والذي قرره اأبو العبا�ض بن تيمية �شـــيخ االإ�شالم اأنَّ كال منها يدل  
اد امل�شـــمى مبنزلة  »علـــى معًنى يف امل�شـــمى غري معنـــى االآخر مع احتِّ

االأ�شماء املتكافئة التي بني املرادفة واملتباينة«)13(. 
قني  هما جمٌع من املحقِّ ثانًيا ـ من هذه االأ�شـــماء املختَتم بها ما عدَّ

نا االأكرم، وهما احلي القيوم: اال�شم االأعظم لربِّ
واإن كان هـــذا املقـــام ـ اأي كونها اال�شـــم االأعظم ـ ُتنـــوزع فيه، اإال 
اأنَّ مداَر االأ�شـــماء احل�شنى وال�شـــفات العلى كّلها عليهما قوال واحدا 
ن  ن على �شائر االأ�شامي باملطابقة والتَّ�شمُّ لعلماء ال�شريعة؛ الأنهما يدالَّ

واللُّزوم.
)11( »حما�شن التاأويل« )68/3(.

)12( »تف�شري البغوي« )307/2(.
)13( »مقدمة التف�شري«.

 ثالثـــاـ  هـــذه االأ�شـــماء املختتم بهـــا كثريا ما تـــرد مكتفى بها عن 
الت�شريح بذكر اأحكامها وجزائها:

الأن العبـــد اإذا فقه معانيهـــاـ  على نحو ما بث من كالم االأئمة هنا 
ـ اأوجـــب لـــه ذلك االإقـــدام اأو االإحجـــام، واملثال هنا قـــول اهلل تعاىل: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ا اأوكل ذلك  ائ ائ ﴾ ]\^[، فاأنت ال ترى ذكر العقاب، واإنَّ

اإىل فقه العبد باأ�شماء و�شفات مواله جلَّ يف عاله.
رابعا ـ قد تختم االآيات بنعوت جارية على ا�شم اهلل تبارك وتعاىل 

اأو غري جارية:
ل قـــول اهلل تعـــاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾  مثـــال االأوَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقولـــه:   ،]^\[

ـــاين قولـــه تعـــاىل: ﴿ۉ ۉ  ڦ﴾ ]\d[، ومثـــال الثَّ
ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ ]\¡[. الـــذي ذكـــر هنا 
اأ�شماء، وال يخفاك اأيها املبارك اأن كل ا�شم اأح�شن حامل ل�شفة عاية 

اأو هي م�شتقة منه م�شتمنة فيه كما هو مقرر يف قواعد الباب.
خام�ًشا ـ من وجوه اإعجاز القراآن فوا�شله وخواتيم اآيه:

:: يخ ابن عثيمني  قال ال�شَّ
»من بالغة القراآن ختم االأحكام مبا ينا�شبها من اأ�شماء اهلل«)14( 

، ونعلم اأنَّ القراآن معجز ببالغته من غري ما ريب.

وبعد؛ فهـــذا الَّذي ذكرنا من متني العلم وحكمـــة القراآن البالغة، 
ولي�ـــض من ملح التَّف�شـــري ولطائفـــه، فاإن امروؤ ن�شـــح لنف�شـــه واتَّخذ 
ام، فما ثـــمَّ حينئذ اإالَّ  القراآن اأني�شـــه و�شـــمريه علـــى مرِّ اللَّيـــايل واالأيَّ
مقامات النُّبوغ يف اأنواع كلِّ العلوم، والـمتوح يف الفهوم، فقد ر�شـــخ يف 
جبالت اأماثل العرب واأقحاحهم مدى منتهى �شياغته وبالغته، فنزل 
د الـمر�شلني رحمًة للعالـمني، و�شلَّى اهلل  وح االأمني على قلب �شيِّ به الرُّ

و�شلَّم على اآله و�شحبه الغرِّ الـميامني.
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عمر احلاج م�صعود

تخريج احلديث
بـــن اأحمـــد يف زيـــادات »امل�شـــند« )153/1(،  رواه عبـــد اهلل 
مـــذي )3563(، وقــــال: »هذا حديث ح�شــــن غريــــب«، واحلاكم  والرِّ
هبي،  جاه«، ووافقه الذَّ )538/1(، وقال: »�شحيح االإ�شـــناد ومل ُيَخرِّ
ـــياء املقد�شـــي يف  عوات الكبري« )303(،  وال�شَّ وعنه البيهقي يف »الدَّ
ار  عـــاء« )1042(، والبزَّ ـــرباين يف »الدُّ »املختـــارة« )490(،  والطَّ
˙، اإالَّ  )563(، وقـــال: »وهذا احلديـــث ال نعلمه ُيروى عن عليٍّ 

ِمْن هذا الوجه بهذا االإ�شناد«.
حمن بن اإ�شحاق الُقَر�شي  كلُّهم من حديث اأبي معاوية عن عبد الرَّ

ار اأبي احلكم عن اأبي وائل به. عن �شيَّ
حمن بن اإ�شـــحاق القر�شـــي  واحلديث ح�شـــٌن؛ للكالم  يف عبد الرَّ

العامري، وهو ح�شُن احلديث، قال احلافظ ابن حجر: »�شدوق«)1(.
حمن بن اإ�شـــحاق، اأبي �شـــيبة الوا�شـــطي، فهذا  وهو غري عبد الرَّ

�شعيف باالتِّفاق)2(.
ل:  ـــرباين )1209/2( عن االأوَّ عاء« للطَّ ق كتاب »الدُّ قـــال حمقِّ
ـــه لو رجع اإىل كتاب  ار اأبي احلكم«، وهذا غلٌط؛ الأنَّ »ال يـــروي عن �شـــيَّ

»اجلرح والتَّعديل« البن اأبي حامت؛ لوجد عك�ض ما َذكر.
حمن بن اإ�شحاق الُقر�شي املديني...  قال ابن اأبي حامت: »عبد الرَّ
حمن بـــن معاويـــة...«)3(، فما  ار اأبـــي احلكم وعبـــد الرَّ َرَوى عـــن �شـــيَّ

)1( »التَّقريب« )472/1(.
)2( »تهذيب التهذيب« )486/2(، وانظر »�شل�شلة االأحاديث ال�شحيحة« )474/1(.

)3( »اجلرح والتعديل« )212/5(.

ه الُقر�شـــي �شحيٌح، وذكر احلافظ اأنَّه  نزل  جاء عند اأحمد وغريه من اأنَّ
)5(، فال ي�شتبعد اأنَّه �شمع منه. ، ويقال: ب�شريٌّ ار وا�شطيٌّ الب�شرة)4(، و�شيَّ

�صرح غريب احلديث

د عبـــَده على ماٍل  ـــيِّ »مكاتبتـــي«: املكاتبـــة والكتابة؛ اأن يكاتب ال�شَّ
ا)6(، واملكاَتب ا�شم مفعول؛  اه �شار حرًّ ًقا(، فاإذا اأدَّ ًما )مفرَّ يه منجَّ يوؤدِّ

الأنَّ املكاتبة تقع عليه.
»اأال«: حـــرف ا�شـــتفتاح ياأتي على خم�شـــة اأوجه)7(، ويـــراد به هنا 

العر�ض والتَّح�شي�ض وتنبيه املخاطب على الكالم االآتي ذكره.
ـــري«: ذكـــره اأكرثهم بلفظ »�شـــري«، وعند احلاكـــم والبيهقي  »�صِ

دة)8(. ِبري« باإثبات الباء املوحَّ »�شَ
اد؛ جبل ببالد طيء، و»�شبري« جبل باليمن)9(،  ري«: بك�شـــر ال�شَّ »�صِ
ْين، حتَّى ولو  وذكـــره خرج خمرج املبالغـــة، يعني مهما كان ذلـــك الدَّ

فر�ض اأنَّه مثل اجلبل.
اه اهلل عنك«: ق�شاه عنك واأعانك على ت�شديده. »اأدَّ

�ض عنها امليم، وُجعلت  داء وعوِّ «: منادى ُحذفت منه ياء النِّ »اللَّهمَّ
ًكا باالبتداء بلفظ اجلاللة واختري  ًنا وتربُّ امليم بعد لفظ اجلاللـــة تيمُّ
اعي يجمع  اللة على اجلمع؛ كاأنَّ الدَّ لفظ امليم دون غريه من احلروف للدَّ

)4( »تهذيب التهذيب« )487/2(.

)5( »تهذيب التهذيب« )142/2(.
)6( »النهاية يف غريب احلديث« )253/4(.

)7( »القامو�ض املحيط« )1349(.
امل�شادر  من  �شيء  يف  له  اأ�شل  ال  الأنَّه  ت�شحيًفا؛  واأظنُّه  »َثِبري«،  مذي:  للرِّ ن�شخٍة  ويف   )8(

كر. الفة الذِّ ال�شَّ
)9( »النهاية يف غريب احلديث« )9/3(، »في�ض القدير« )143/3(.

˙ َرُجٌل، َفَقاَل: َيا اأَِمرَي املُوؤِْمِننَي! اإِينِّ َعَجْزُت َعْن ُمَكاَتَبِتي َفاأَِعنِّي،  ا  اأََتى َعِليًّ
˝، َلْو َكاَن َعلَْيَك ِمْثُل  ل اأَُعلُِّمَك َكِلَماٍت َعلََّمِنيِهنَّ َر�ُصـــوُل اهلِل  ˙: اأَ َفَقـــاَل َعِلـــيٌّ 
اُه اهلل َعْنَك، ُقْلُت: َبلَى، َقاَل: ُقـــْل: اللَُّهمَّ اْكِفِني بَحالِلَك َعْن  ـــرٍي َدَناِنرَي لأدَّ َجَبـــِل �صِ

ْن �ِصَواَك. ِلَك َعمَّ َحَراِمَك، َواأَْغِنِني بَف�صْ
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y، وعلى ما يريد اأن يدعو به)10(. ه  قلبه على ربِّ
»اكفنـــي«: ارزقني الكفايـــة من احلالل 

واال�شتغناء عن احلرام.
»اأغنني«: اجعلني غنيًّا بف�شلك ورزقك.

املعنى الإجمايل للحديث
ة لوفاء  جل يطلـــب االإعانة املاليَّ جاء الرَّ
ه،  دينـــه واإنهاء مكاتبتـــه والتَّخلُّ�ض مـــن رقِّ
فعلَّمـــه اأمـــري املوؤمنني علـــي بن اأبـــي طالب 
عـــاء العظيم الحتمـــال اأنَّه  ˙ هـــذا الدُّ
ا ح�شـــًنا؛ َعماًل  ه ردًّ مل يكن عنـــده مال، فردَّ

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  بقولـــه تعـــاىل: 
ـــه  ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]^: 263[، اأو اأنَّ
اأر�شـــده اإليه اإ�شـــارًة اإىل اأنَّ االأوىل واالأ�شلح 
له اأن ي�شـــتعني بـــاهلل على اأدائهـــا، وال يتَّكل 
على غـــريه، وهذا اأح�شـــن، وين�شـــره قوله: 
ْن �ِصَواَك«)11(، اأ�شـــْف  ِلَك َعمَّ »َواأَْغِنِنـــي بَف�صْ
اإىل ذلـــك اأنَّ امل�شـــوؤول هـــو اأمـــري املوؤمنني، 
 ˙ ه  فيمكن اأن يعينه من بيت املال؛ لكنَّ
ه اأراد  اأر�شـــده اإىل االأف�شـــل واالأوىل، كمـــا اأنَّ
ـــا منه على تبليغ  عاء حر�شً اأن يعلِّمه هذا الدُّ

˝، ونفعه به. حديث ر�شول اهلل 

فوائد احلديث
ُيوؤخذ مـــن هـــذا احلديث فوائُد عظيمة، 

واأ�شوٌل جليلة:
ـ الفائدة الأوىل:

ـــا، واال�شـــتعانة به  ل على اهلل حقًّ ـــوكُّ التَّ
ْين والوفـــاء به، قال  اهلل تعـــاىل: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ �شـــدًقا على ق�شـــاء الدَّ
 ،]À\[ ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
:: »مـــن حيـــث ال يرجـــو وال  قـــال قتـــادة 

ل«)12(. ُيوؤَمِّ
ُكـــْم ُكْنُتْم  ˝: »َلـــْو اأَنَّ وقال ر�شـــول اهلل 

)10( »ال�شرح املمتع« البن عثيمني )87/2(.
)11( انظر »حتفة االأحوذي« للمباركفوري )9/10(.

)12( »تف�شري الطربي« )46/23(.

ِلـــِه؛ َلَرَزَقُكْم َكَما  ُلـــوَن َعلَـــى اهلِل َحقَّ َتَوكُّ َتَوكَّ
ا  َهـــا َتْغُدو ِخَما�صً نَّ ل َتَرْوَن اأَ ، اأَ ـــرْيَ َيـــْرُزُق الطَّ

َوَتُروُح ِبَطاًنا«)13(.

y من اأعظم االأ�شباب  ل على اهلل  فالتَّوكُّ
ل بها لق�شاء  زق وُيتو�شَّ الَّتي ُي�ْشتجلب بها الرِّ
ـــلف: »بح�شـــبك من  ْيـــن، قال بع�ض ال�شَّ الدَّ
ِلك  ل اإليه اأْن يعلَم ِمْن قلبك ُح�ْشَن توكُّ التَّو�شُّ
�َض اإليه  عليه، فكم ِمْن عبٍد من عباده قد َفوَّ

ـــه، ثم قراأ: ﴿ڱ  اأمَره فكفـــاه منه ما اأهمَّ
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ل  ۀ ہ﴾]\À[)14(، ثمَّ البدَّ مع التَّوكُّ
ـــعي ال�شـــادق، والعمل باالأ�شـــباب  مـــن ال�شَّ
زمة، وطرح  امل�شروعة، واتِّخاذ التَّدابري الالَّ

الك�شل والبطالة.
له، و�شـــدق يف  ته وتوكُّ ومن اأخل�ض يف نيَّ
ي دْيُنه، قال  ى عنه ربُّه وُق�شِ ته اأدَّ �شعيه وهمَّ
˝: »َمـــْن اأََخـــَذ اأَْمـــَواَل النَّا�ِص  ر�شـــول اهلل 
َخَذَها  ُ َعْنـــُه، َوَمـــْن اأَ اَهـــا اهللَّ y«)15(.ُيِريـــُد اأََداَءَهـــا اأَدَّ  ُ ُيِريُد اإِْتاَلَفَها  اأَْتلََفُه اهللَّ

ـ الفائدة الثانية:
ه اإىل اهلل تعـــاىل واإنزال احلوائج  التَّوجُّ
بـــه، فف�شـــله عظيـــم، ورزقـــه كـــرمي، قـــال 
ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعـــاىل:  اهلل 

]\`[، وقـــال: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى﴾ ]\Ý[، اأي ارغـــب اإليـــه 
ته  وحده وال ترغب اإىل غريه، وجاء يف و�شـــيَّ
¨: »اإَِذا  ا�ـــض  ˝ اإىل عبـــد اهلل بن عبَّ
ْلـــَت َفا�ْصـــاأَِل اهلَل، َواإَِذا ا�ْصَتَعْنـــَت َفا�ْصَتِعـــْن  �َصاأَ
باهلِل«، اأي ا�شـــاأله وال ت�شاأل اأحًدا �شواه؛ »الأنَّ 
ائل وامل�شكنة  لِّ من ال�شَّ وؤال فيه اإظهار الذُّ ال�شُّ
واحلاجة واالفتقار، وفيـــه االعراف بقدرة 
 ،)2344( مذي  والرِّ  )30/1( اأحمد  رواه   )13(
حه االألباين  وقال: »هذا حديث ح�شن �شحيح«، و�شحَّ

يف »�شحيح اجلامع« )5254(.
)14( »جامع العلوم واحلكم« )407/2(.

)15( رواه اأحمد )361/2(، والبخاري )2387(.

ـــرِّ ونيل املطلوب  امل�شـــوؤول على رفع هذا ال�شّ
ي�شـــلح  وال   ، امل�شـــارِّ ودرء  املنافـــع  وجلـــب 
لُّ واالفتقـــار اإالَّ هلل وحـــده؛ الأنَّه حقيقة  الـــذُّ

العبادة«)16(.
اإنَّ اهلل تعاىل يحبُّ من عباده اأن ي�شاألوه 
ويطمعـــوا فيمـــا عنـــده وينزلـــوا حوائجهـــم 
بـــه، فاإذا فعلـــوا ذلك؛ َرَزَقهم مـــن خزائنه، 
 :˝ واأغناهم من ف�شـــله، َقاَل َر�ُشـــوُل اهلِل 
»َمْن َنَزَلْت بِه َفاَقٌة َفاأَْنَزَلَها بالنَّا�ِص َلْ ُت�َصدَّ 
ْنَزَلَها باهلِل  َفاَقُتـــُه، َوَمـــْن َنَزَلْت بـــِه َفاَقـــٌة َفاأَ

َفُيو�ِصُك اهلُل َلُه بِرْزٍق َعاِجٍل اأَْو اآِجٍل«)17(.
ن نف�شـــه على �شوؤال  فعلى املدين اأن يوطِّ
غبة يف ف�شـــله، وَيَدَع �شـــوؤال العبد  ـــه والرَّ ربِّ
، واإذا اأح�شن  ـــعيف الَّذي اإذا اأَعطى منَّ ال�شَّ

ا�شتعبد، اإالَّ من رحم اهلل تعاىل.
: فقال  قـــال عطاء: جـــاءين طاوو�ض 
ـــاك اأن ترفع حوائجك اإىل  يل: »يا عطاء! اإيَّ
َمـــْن اأغلق دونك بابه، وجعـــل دونك حجاًبا، 
وعليك بطلـــب حوائجك اإىل َمْن باُبه مفتوح 
لـــك اإىل يوم القيامة طلب منـــك اأن تدعَوه، 

ووعدك االإجابة«)18(.
ه وال  ومن اأ�شـــبح واأم�شـــى ال يرجو اإالَّ ربَّ
يرغب اإالَّ فيما عنده كان غنيًّا قنوًعا، وعا�ض 

�شعيًدا عزيًزا.
ل اأحمد ابن  كان من دعاء االإمـــام املبجَّ
ـــْنَت وجهي عن  :: »اللَّهـــمَّ كما �شُ حنبـــل 
ـــجود لغريك، ف�شـــْن وجهي عن امل�شاألة  لغريك«)19(.ال�شُّ

ـ الفائدة الثالثة:
ته يف ق�شـــاء  عاء واأهميَّ ف�شـــيلة هذا الدُّ
اق ذا  زَّ الـــرَّ ـــه  اعـــي يدعـــو ربَّ ْيـــن، فالدَّ الدَّ

)16( قاله ابن رجب يف »جامع العلوم« )395/1(.
حديث  »هذا  وقال:   ،)2326( الرمذي  رواه   )17(
ح�شن �شحيح غريب«، و�شححه االألباين يف »�شحيح 

اجلامع« )6566(. 
)18( »حلية االأولياء«  )11/4(.

)19( »حلية االأولياء« )233/9(.
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ِة املتـــني اأن يرزقه الكفاية من احلالل،  القوَّ
ن �شواه. واال�شتغناء بف�شله عمَّ

عـــاء وواظب  فمن حر�ـــض على هـــذا الدُّ
ًقا �شروط االإجابة جمتنًبا موانعها؛  عليه حمقِّ
ى عنه واأعانه، مهما َعُظَم  كفاه اهلل واأغناه واأدَّ
y ال تنفد، ورزقه ال  ين، فخزائنـــه  ذلـــك الدَّ
نَي اهلِل َمالأَى  ˝: »اإِنَّ َيِ ِبيُّ  ينق�ض، قال النَّ
اُء اللَّْيَل َوالنََّهاَر، اأََراأَْيُتْم  َها َنَفَقٌة �َصحَّ لَ َيِغي�صُ
َمَواِت َوالأَْر�َص َفاإِنَُّه َلْ  َما اأَْنَفَق ُمْنُذ َخلََق ال�صَّ
يِنـــِه«)20(، ومن رزقه اهلل من  َيْنُق�ـــصْ َما يف َيِ

ف�شله مل يحتْج اإىل غريه.

ـ الفائدة الرابعة:
يِّب ورذالة احلرام  ف�شـــيلة احلالل الطَّ
ل  اخلبيـــث، اإذ اأنَّ الربكـــة واخلـــري يف االأوَّ
ـــرُّ يف الثَّاين ولو  ولو كان قلياًل، واملحُق وال�شَّ

كان كثـــرًيا، قال اهلل تعاىل: ﴿ڱ ں ں 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

.]a\[ ﴾ھ
ـــحيح اأنَّ اللَّفـــظ عـــامٌّ يف جميـــع  »وال�شَّ
ر يف املكا�شـــب، واالأعمـــال،  االأمـــور، يت�شـــوَّ
ا�ـــض،  واملعـــارف مـــن العلـــوم وغريها؛  والنَّ
فاخلبيث من هذا كلِّه ال يفلح وال ينجب، وال 
يِّب واإن قلَّ  نافٌع جميُل العاقبة«)21(.حت�شـــن له عاقبة واإن كـــرث، والطَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعـــاىل:  وقـــال 
ڈ ڈ﴾ ]^ : 267[.

ق�ـــض ورفـــع  هـــاب والنَّ املحـــُق هـــو الذَّ
ماء والربكة،  يادة والنَّ الربكة، وُيربي هنا الزَِّ
y: »ميحق مكا�شـــب املَُراِبني، وُيْربي  فاهلل 
�شـــدقات املنفقني، عك�ض ما يتبادر الأذهان 
كثري مـــن اخللـــق؛ اأنَّ االإنفـــاق ينق�ض املال 
زق وح�شـــول  ة الرِّ با يزيده، فاإنَّ مادَّ واأنَّ الرِّ
ثمراتـــه من اهلل تعاىل، وما عند اهلل ال ينال 

)20( رواه البخاري  )7419(  وم�شلم )993(.
)21( قاله القرطبي يف »تف�شريه« )327/6(.

ئ على  اإالَّ بطاعتـــه وامتثـــال اأمـــره، فاملتجرِّ
بـــا، يعاقبـــه بنقي�ـــض مق�شـــوده، وهـــذا  الرِّ

ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  بالتَّجِرَبـــة:  م�شـــاهد 
ٹ ٹ﴾« ]\`[)22(، فعلـــى العبـــد اأن 
يِّب، وير�شى مبا  ي�شعى لك�شـــب احلالل الطَّ
ق�شـــم اهلل له منه، وال يغـــرَّ بكرثة اخلبيث، 

. فاإنَّ عاقبته اإىل ُقلٍّ

ـ الفائدة اخلام�صة:
ا�شـــح اإر�شـــاُد  ينبغي للعامل واملفتي والنَّ
ا�ـــض اإىل اللُّجـــوء اإىل اهلل والفـــرار اإليـــه  النَّ
غبة  واالعت�شـــام به وتوحيده ودعائـــه، والرَّ
فيما عنده، وقطع تعلُّقهم بالعباد و�شـــوؤالهم 
وا�شت�شـــرافهم الأموالهم، وهـــذا الَّذي فعله 
 ˙ اأمـــرُي املوؤمنـــني عليُّ بن اأبـــي طالب 
ا طلب،  ـــائل اإىل اأف�شل ممَّ حيث اأر�شـــد ال�شَّ
ه  ا �شاأل، اأر�شده اإىل التَّوجُّ ودلَّه على خري ممَّ
y و�شوؤاله الكفاية والغنى من ف�شله. اإىل اهلل 

ومثل هذا؛ حديث عثمان بن اأبي العا�ض 
˝ َوَجًعا  ُه �َشـــَكا اإىل َر�ُشـــوِل اهلِل  ˙ اأَنَّ
َيِجُدُه يف َج�َشـــِدِه ُمْنُذ اأَ�ْشَلَم، َفَقاَل َلُه َر�ُشوُل 
َ ِمْن  ـــِذي َتاأَلَّ ˝: »�َصـــْع َيـــَدَك َعلَى الَّ اهلِل 
اٍت:  َج�َصِدَك، َوُقْل با�ْصِم اهلِل َثاَلًثا، َوُقْل �َصْبَع َمرَّ
اأَُعوُذ باهلِل َوُقْدرَِتِه ِمْن �َصرِّ َما اأَِجُد َواأَُحاِذُر«)23(.

ه  عاء واأر�شـــده اإىل التَّوجُّ علَّمـــه هذا الدُّ
يك�شـــف  ـــذي  الَّ ـــماء  وال�شَّ االأر�ـــض  اإىل ربِّ 
ـــايف ال �شـــفاء اإالَّ  ، وي�شـــفي، وهو ال�شَّ ـــرَّ ال�شُّ
�شـــفاوؤه، �شفاًء ال يغادر �َشـــَقًما، فقال ذلك؛ 
اأ«  ف�شـــفاه اهلل وعافاه، جـــاء يف رواية »املوطَّ
لهـــذا احلديـــث )1686(: »َفُقْلـــُت َذِلَك؛ 
َفاأَْذَهـــَب اهلُل َمـــا َكاَن بي، َفَلـــْم اأََزْل اآُمُر بَها 

ُهْم«. اأَْهِلي َوَغرْيَ

قاة املرتزقة  وقد َعِمي عن هذا اأولئك الرُّ
ـ ف�شاًل عن غريهم من امل�شعوذينـ  الَّذين ال 

عدي، ملحق تف�شريه )959(.  )22( قاله ال�شَّ
)23( اأخرجه م�شلم )2202(.

ا�ض وا�شتغالل  همَّ لهم اإالَّ اال�شتحواذ على النَّ
جهلهم وابتزاز اأموالهم، فيفرحون مبجيئهم 
واهلل  بهـــم،  تهـــم  حمالَّ واكتظـــاظ  اإليهـــم 

امل�شتعان على ما يفعلون.

اد�صة: ـ الفائدة ال�صَّ
ـــم تذكـــري املتعلِّم  ينبغـــي للمفتـــي واملعلِّ
ـــه يريد نفعه وتعليمه واإي�شـــال اخلري اإليه  اأنَّ
ويعر�ـــض عليه ذلك ابتـــداًء ليكـــون اأوقع يف 
نف�شـــه في�شتدَّ ت�شـــوُّقه اإليه وُتقبل نف�شه عليه، 
مة ا�شـــرعى بها نف�شـــه لتفهيم ما  فهـــو مقدِّ
ي�شمع ويقع منه مبوقع«)24(، فاملكاتب ملا طلب 
˙: »اأال اأعلِّمك  االإعانـــة قـــال لـــه علـــي 
ل كيف عر�ض عليـــه اأن يعلِّمه  كلمـــات«، فتاأمَّ
تلك الكلمات املبـــاركات لعلَّ اهلل ينفعه بها، 
عوة  ا يف التَّعليم والدَّ وهـــذه طريقة نافعة جدًّ

اإىل اهلل تعاىل.
ه مو�شى  y لنبيِّ وقريب من هذا قول اهلل 

”: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
الَّة على العر�ض  ]\Î[، اأتـــى بـ »هل« الدَّ

وامل�شاورة الَّتي ال ي�شمئزُّ منها اأحد«)25(.
ريفة �شيٌء كثري من هذا،  ة ال�شَّ نَّ ويف ال�شُّ
˝ ي�شتفتح كالمه بقوله:  فقد كان ر�شول اهلل 
ُئُكـــْم«)26(،  ُكـــْم«، »اأَلَ اأَُنبِّ ُكـــْم«، »اأَلَ اأَُدلُّ »اأَلَ اأُْخرِبُ
الإثـــارة انتباههم، وت�شـــويقهم لكالمه، حتَّى 

ُتْقِبَل عليه نفو�شهم وتعيه قلوبهم.

واهلل املوفق، ال اإله اإال هو، وال ربَّ �شواه، 
واحلمد هلل رب العاملني.

  

)24( قاله  املناوي يف »في�ض القدير« )143/3ـ  144(.
)25( »تف�شري ال�شعدي« )506(

االألباين  للعالمة   ال�شغري«  اجلامع  »�شحيح  افتح   )26(
: على هذه احلروف جتد كنًزا عظيما.



التوحيد الخالص

بوفلجة بن عبا�ص
1 طالب مبرحلة املاج�شتري بق�شم العقيدة باملدينة النبوية y بالعبادة، وهو فعل العبد، ـــرع؛ فاإنَّه مبعنى اإفراد اهلل  التَّوحيد اإذا اأُطلق يف ال�شَّ

ـــة: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   وهـــو املعـــربَّ عنه عنـــد اأهـــل العلـــم بتوحيـــد االألوهيَّ
ڀ       ڀ    ڀ    پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  ،]56  :±[  ﴾ ڃ  
چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ    ،]25  :q[ ٺ﴾  ٺ    ڀ  

چ  ڇ﴾ ]l: 36[، وغريها من االآيات الكثرية الَّتي وردت بهذا املعنى.
˝ اإىل اليمن الأهل  بـــيُّ  ˙ حـــني بعثه النَّ ة حديث معاذ بن جبل  ـــنَّ ومـــن ال�شُّ
َل َما َتْدُعوُهْم اإَِلْيِه ِعَباَدُة اهلِل«)1(، وورد بلفظ اآخر وهو: »َفْلَيُكْن  الكتاب وفيه »َفْلَيُكْن اأَوَّ
ـــُدوا اهلِل َتَعاىل«)2(، ويف لفظ اآخر: »َفاإَِذا ِجْئَتُهْم َفاْدُعُهْم  َل َمـــا َتْدُعوُهـــْم اإِىَل اأَْن ُيَوحِّ اأَوَّ

ًدا َر�ُصوُل اهلِل«)3(. مَّ لَّ اهلُل َواأَنَّ ُمَ اإىَِل اأَْن َي�ْصَهُدوا اأَلَّ اإَِلَه اإِ
y هو عبادة اهلل،  ـــا، فتوحيد اهلل  ـــر بع�شـــها بع�شً فهذه األفاظ احلديث كلُّها يف�شِّ

هادتني. وهو معنى ال�شَّ
¨ يف مباين االإ�شالم: »ُبِنَي الإِ�ْصاَلُم َعلَى َخْم�ٍص:  ويف رواية حلديث ابن عمر 

هادة هي التَّوحيد. َد اهلَل...«)4(، فجعل ال�شَّ َعلَى اأَْن ُيَوحَّ
 ¨ حابة هذا املفهوم وا�شتعملوه يف كالمهم، فهذا جابر بن عبد اهلل  وعرف ال�شَّ
ْيـــَك اللَُّهمَّ  ˝: »َفاأََهـــلَّ بالتَّْوِحيِد: َلبَّ بـــيِّ  ة النَّ ويل يف �شـــفة حجَّ يقـــول يف حديثه الطَّ
ْيَك، اإِنَّ احَلْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواملُْلـــَك َل �َصِريَك َلَك«)5(،  ْيـــَك َل �َصِريَك َلـــَك َلبَّ ْيـــَك، َلبَّ َلبَّ

فجعل االإهالل باحلجِّ هلل وحده ال �شريك له توحيًدا، واحلجُّ ركٌن من اأركان العبادة.
)1( اأخرجه البخاري )1458(، وم�شلم )19(.

)2( اأخرجه البخاري )7372(.
)3( اأخرجه البخاري )1496(، وم�شلم )19(.

)4( اأخرجه م�شلم )16(.
)5( اأخرجه م�شلم )148(.

انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد
وآثاره على الفرد والمجتمع
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ـــرعيُّ للتَّوحيـــد هـــو  وهـــذا املفهـــوم ال�شَّ
ة واتَّفقت على اإطالق ا�شم  الَّذي فهمته االأمَّ

التَّوحيد عليه.
:: »تف�شـــري  ارمـــي  قـــال االإمـــام الدَّ
ة، و�شـــوابه قول: ال اإله اإال  التَّوحيد عند االأُمَّ

اهلل وحده ال �شريك له«)6(.
ـــرعي للتَّوحيد  ر هذا املعنى ال�شَّ وقد قـــرَّ
�شـــيُخ االإ�شـــالم ابـــن تيمية يف موا�شـــع من 
:: »والتَّوحيد الَّذي بعث  كتبه، منها قوله 
اهلل بـــه ر�شـــوله، واأنزل به كتابـــه هو: عبادة 
ته  اهلل وحده ال �شـــريك له، وهو توحيد األوهيَّ

ته«)7(. ن توحيد ربوبيَّ املت�شمِّ

انحرافات املتكلِّمني

 

يف مفهوم التَّوحيد

انحرافهـــم يف حقيقـــة التَّوحيـــد  ـ  ًل  اأوَّ
رعي: اه ال�صَّ وم�صمَّ

رعي  ى التَّوحيد ال�شَّ قد انحرف عن م�شمَّ
ـــموا  طوائف مـــن املتكلِّمـــني، حيث اإنَّهم ق�شَّ
التَّوحيـــد اإىل ثالثة اأق�شـــام: »واحد يف ذاته 
ال ق�شـــيم له، وواحد يف �شـــفاته ال �شبيه له، 

وواحد يف اأفعاله ال �شريك له«)8(.
وع  واأ�شـــهر اأنـــواع التَّوحيـــد عندهـــم النَّ
بوبيَّة، وهو اأجود  الثَّالث: ويعنون به توحيد الرُّ
ما اعت�شـــموا به من االإ�شالم، وقد تعبوا يف 
تقريـــره واإثباتـــه، مع اأنَّه مركـــوز يف الفطر، 
م�شـــتقرٌّ يف اأذهان العقـــالء، ومل يذهب اإىل 

نقي�شه طائفة معروفة من بني اآدم.
ى التَّوحيـــد عندهـــم لي�ـــض هـــو  فم�شـــمَّ
اإن�شـــاء اخللـــق  التَّوحيـــد هلل يف  اإثبـــات  اإالَّ 
ـــفات،  ه من ال�شِّ واخراعهم وفيما ي�شـــتحقُّ
فال ذكـــر عندهم لتوحيد العبـــادة، هذا مع 

ارمي على ب�شر املري�شي« )�ض 6(. )6( »نق�ض الدَّ
ـ  ا  اأي�شً ـ  وانظر   ،)85 )�ض  االأ�شبهانية«  »�شرح   )7(

»جمموع الفتاوى« )101/3(.
امل« للجويني )�ض169(،  )8( انظر على �شبيل املثال: »ال�شَّ

و»نهاية االإقدام« لل�شهر�شتاين )�ض56(. 

ـــفات من  روه يف توحيد ال�شِّ الباطل الَّذي قرَّ
تعطيل وت�شبيه.

رون  يقول �شـــيخ االإ�شـــالم: »وهوؤالء يف�شِّ
التَّوحيد وا�شـــم اهلل الواحد يف اأ�شول دينهم 
بثالثـــة معان، ولي�ض يف �شـــيء منها التَّوحيد 

الَّذي بعث اهلل به ر�شله واأنزل به كتبه«)9(.
وقـــال يف مو�شـــع اآخـــر: »وبهـــذا وغريه 
ى التَّوحيد، يعرف ما وقع من الغلط يف م�شـــمَّ
رون التَّوحيد  ـــة املتكلِّمني الَّذين يقرِّ فاإنَّ عامَّ
ظـــر؛ غايتهم اأن يجعلوا  يف كتب الكالم والنَّ
التَّوحيـــد ثالثة اأنـــواع، فيقولـــون: هو واحد 
يف ذاته ال ق�شـــيم لـــه، وواحد يف �شـــفاته ال 
�شـــبيه لـــه، وواحـــد يف اأفعاله ال �شـــريك له، 
واأ�شـــهر االأنواع الثَّالثة عندهـــم هو الثَّالث، 
وهـــو توحيد االأفعـــال، وهـــو اأنَّ خالق العامل 

واحد«)10(.
رك عندهم، فهم ال  ا عن مفهوم ال�شِّ واأمَّ

رك اإالَّ يف اخللق واالإيجاد. يعرفون ال�شِّ
ا قولنـــا »ال ندَّ له«  يقـــول الغـــزايل: »واأمَّ
نعني به اأنَّ ما �شـــواه هـــو خالقه ال غري«)11(، 
جل ال يكون م�شـــرًكا اإالَّ اإذا اعتقد اأنَّ  واأنَّ الرَّ
لغري اهلل تاأثرًيا؛ فلو دعا غري اهلل، اأو ا�شتغاث 
بغـــري اهلل، ومل يعتقد يف املدعو وامل�شـــتغاث 
به �شـــيًئا فلي�ض هو مب�شرٍك البتَّة، بل هو من 

احلني وعباده املوؤمنني. اأولياء اهلل ال�شَّ
هم اإىل القول بذلك، �شبهات  والَّذي جرَّ
 ، نِّ بـــاع الظَّ واهيـــة، مبناها على الهـــوى واتِّ
ة الثَّابتة، نعوذ باهلل  ـــرعيَّ وقلب للحقائق ال�شَّ

من اخلذالن)12(.
كلمـــة  تف�صـــري  يف  انحرافهـــم  ـ  ثانًيـــا 

التَّوحيد:
ـــا ـ يف مفهـــوم  ومـــن انحرافاتهـــم ـ اأي�شً

�شعينيَّة« )74/3(.  )9( »التِّ
)10( »جمموع الفتاوى« )97/3 ـ 98(. 

)11( »االقت�شاد« )�ض49(. 
ة  نَّ )12( ملزيد من البيان واالإي�شاح انظر: »منهج اأهل ال�شُّ
تعاىل«  اهلل  توحيد  يف  االأ�شاعرة  ومنهج  واجلماعة 

يخ خالد بن عبد اللَّطيف )185/1 ـ 195(.  لل�شَّ

التَّوحيد؛ انحرافهم يف تف�شري كلمة التَّوحيد 
رونها بغري معناها  »ال اإله اإالَّ اهلل«، فهم يف�شِّ
الَّة عليه، وَيق�شرونها على اأحد  رعي الدَّ ال�شَّ
نة له؛ وهي قدرته ـ �شبحانه  معانيها املت�شـــمِّ

وتعاىل ـ على اخراع االأعيان.
روا االإلهيَّة: بالقدرة على االخراع،  فف�شَّ
واالإلـــه: هـــو مبعنى القـــادر علـــى االخراع، 

والعباد املاألوهني: مبعنى املربوبني.
يقول عبد القاهر البغـــدادي: »واختلف 
اأ�شـــحابنا يف معنـــى االإله: فمنهـــم من قال 
ـــة، وهـــي قدرته على  اإنَّه م�شـــتقٌّ مـــن االإلهيَّ
اخـــراع االأعيـــان، وهو اختيار اأبي احل�شـــن 

االأ�شعري«)13(.
هر�شـــتاين: »وداللـــة التَّمانع  ويقـــول ال�شَّ
يف القراآن الكرمي م�شـــرودة علـــى من يثبت 
خالًقا من دون اهلل ـ �شـــبحانه وتعاىل ـ، قال 
﴿ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ﴾  تعـــاىل:  اهلل 
]s: 91[، وعن هذا �شـــار اأبو احل�شـــن 

: اإىل اأنَّ اأخ�ضَّ و�شف االإله:  ]االأ�شـــعري[ 
هـــو القدرة على االخراع، فال ي�شـــاركه فيه 
غـــريه، ومـــن اأثبـــت فيه �شـــركة فقـــد اأثبت 

اإَِلَهنْي«)14(.
وهذا ال �شـــكَّ اأنَّه تف�شري باطل، خمالف 
ة اللُّغة امل�شهورون)15( واأهل العلم  ره اأئمَّ مِلا قرَّ

املعتربون.
:: يقول �شيخ اال�شالم ابن تيمية 

»ولي�ـــض املـــراد باالإلـــه: هو القـــادر على 
ة  ـــه مـــن اأئمَّ ـــه مـــن ظنَّ االخـــراع، كمـــا ظنَّ
املتكلِّمـــني؛ حيث ظنُّوا اأنَّ االإلهيَّة هي القدرة 
على االخـــراع دون غريه، واأنَّ مـــن اأقرَّ باأنَّ 
اهلل هو القادر على االخراع دون غريه فقد 
�شـــهد »اأن ال اإله اإالَّ هو«، فاإنَّ امل�شركني كانوا 

ين« للبغدادي )�ض113(. )13( »اأ�شول الدِّ
)14( »نهاية االإقدام« )�ض56 ـ 57(.

انظر: »معجم مقايي�ض اللُّغة« )127/1(، و»القامو�ض   )15(
اغب )�ض21(،  املحيط« )�ض1603(، و»املفردات« للرَّ

حاح« للجوهري )2224/6(. و»ال�شِّ ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م12



نتائج هذا النحراف واآثاره

فهذه جمل ي�شـــرية، ا�شتملت على بع�ض 
ينيَّة،  انحرافات القوم يف اأهـــمِّ املطالب الدِّ
ة؛ اأال وهو توحيد  ـــرعيَّ واأعلـــى املقا�شـــد ال�شَّ
ـــة، ولقـــد اأنتـــج هـــذا االنحـــراف  ربِّ الربيَّ
العلمـــي اآثـــاره يف االنحـــراف العملـــي الَّذي 
اجم وغريها  ظهـــر فيما ر�شـــدته كتـــب الرَّ
عـــن اأفراد املتكلِّمني واآحادهـــم من التَّهاون 
بفرائ�ض االإ�شـــالم والتَّالعب بها، وانت�شـــار 
الف�شـــق فيهم واقراف املعا�شي واالآثام، بل 
ـــرك  واالأدهى من ذلك الوقوع يف براثن ال�شِّ
ة عن دين اهلل، ن�شاأل اهلل الثَّبات على  والردَّ

ين. الدِّ
ة: نَّ ام ال�شُّ يقول االإمام احلافظ قوَّ

ـــمعاين  »قال لنـــا االإمام اأبو املظفر ال�شَّ
اه نظره  :: »...وهـــل راأى اأحـــد متكلًِّما اأدَّ
يف  ورع  اأو  يـــن  الدِّ يف  تقـــوى  اإىل  وكالمـــه 
ريقـــة، اأو زهد  املعامالت، اأو �شـــداد يف الطَّ
نيـــا، اأو اإم�شـــاك عن حرام، و�شـــبهة،  يف الدُّ
اأو خ�شـــوع يف عبـــادة، اأو ازديـــاد من طاعة، 
ادر، قل  ـــاّذ النَّ اأو تـــورُّع يف مع�شـــية، اإالَّ ال�شَّ
ـــة كنت �شـــادًقا؛ تراهم اأبًدا  لو قلبت الق�شَّ
منهمكـــني يف كلِّ فاح�شـــة، ملتب�شـــني بـــكلِّ 
قـــاذورة، ال يرعوون عن قبيح، وال يرتدعون 
من باطـــل اإالَّ من ع�شـــمه اهلل، فلئن دلَّهم 
النَّظر اليقني وحقيقة التَّوحيد، فلي�ض ثمرة 
اليقـــني هـــذا، وتع�ًشـــا لتوحيـــد اأداهـــم اإىل 
مثل هذه االأ�شـــياء واأوردهم هذه املتالف يف 

ين. الدِّ
ومن اهلل التَّوفيق وح�شن املعونة««)29(.

ة« )121/1 ـ 122( لقوام  ة يف بيان املحجَّ )29( »احلجَّ
التيمي  حممد  بن  اإ�شماعيل  القا�شم  اأبي  ة  نَّ ال�شُّ

االأ�شبهاين.

م بيانه،  ون بهذا وهم م�شركون، كما تقدَّ يقرُّ
بل االإلـــه احلقُّ هو الَّذي ي�شـــتحقُّ باأن ُيعبد، 
فهـــو اإلـــه مبعنـــى ماألـــوه، ال اإله مبعنـــى اآله، 
والتَّوحيـــد اأن يعبد اهلل وحده ال �شـــريك له، 

واالإ�شراك اأن يجعل مع اهلل اإلها اآخر«)16(.
ثالًثا ـ انحرافهم يف حكم التَّوحيد:

وثالث انحرافاتهم ـ وانحرافاتهم كثرية 
ل واجـــب علـــى املكلَّـــف،  ـ انحرافهـــم يف اأوَّ
y بالعبادة،  فالتَّوحيـــد الَّذي هو اإفراد اهلل 
ل واجب على  يـــن لـــه؛ هـــو اأوَّ واإخال�ـــض الدِّ
ة  العبيـــد، هـــذا حكمـــه يف كتاب اهلل، و�شـــنَّ
ـــحيح قوله  ˝، ففي احلديث ال�شَّ ر�شـــوله 
ا بعثـــه اإىل  ˙ لـمَّ ˝ ملعـــاذ بـــن جبـــل 
ىَل اأَْن  َل َمـــا َتْدُعوُهـــْم اإِ اليمـــن: »َفْلَيُكـــْن اأَوَّ

ُدوا اهلَل«، وغري ذلك من االأحاديث. ُيَوحِّ
ــا كانت معرفة  لكـــنَّ هـــوؤالء املتكلِّمني؛ مَلَـّ
ظـــر،  بالنَّ اإالَّ  حت�شـــل  ال  عندهـــم   y اهلل 
واأنكـــروا اأن تقـــع �شـــرورة يف قلـــوب العباد، 
ع علـــى ذلك  ظـــر، وتفـــرَّ قالـــوا بوجـــوب النَّ
ل واجب على املكلَّف هو النَّظر  قولهم باأنَّ اأوَّ

املف�شي اإىل العلم بحدوث العامل.
وهـــذا القول هو يف االأ�شـــل من م�شـــائل 
ـــة واملعتزلـــة، وتبعهـــم علـــى ذلـــك  اجلهميَّ

االأ�شاعرة.
ولهذا قال اأبو جعفر ال�شـــمناين احلنفي 
ـ وهـــو مـــن روؤو�ض االأ�شـــاعرة ـ هذه امل�شـــاألة 
ـــٌة َبِقَيـــت يف املذهـــب من االعتـــزال ملن  َبِقيَّ

اعتقدها)17(.
ل واجب على  وهـــذا القـــول ـ وهـــو اإنَّ اأوَّ
املكلَّـــف النَّظر ـ قد ن�شـــب اإىل اأبي احل�شـــن 
ا الباقالَّين)19(،  االأ�شـــعري)18(، وقال به اأي�شً

)16( »جمموع الفتاوى« )101/3(. 
)17( انظر: »اجلامع الأحكام القراآن« الأبي عبد اهلل القرطبي 
 ،407/7( التَّعار�ض«  و»درء   ،)315 ـ   314/7(

461(، و»فتح الباري« )349/13(. 
)18( »عمدة اأهل التَّوفيق والتَّ�شديد يف �شرح عقيدة اأهل 

التَّوحيد« الأبي عبد اهلل ال�ّشنو�شي )�ض7(.
)19( »االإن�شاف« )�ض29(. 

ل واجب على املكلَّف  وذهب بع�شهم اإىل اأنَّ اأوَّ
هـــو املعرفة وُيْعَزى الأبي احل�شـــن االأ�شـــعري 
ل واجب  ـــا)20(، وذهب بع�شهم اإىل اأنَّ اأوَّ اأي�شً
الق�شد اإىل النَّظر؛ الأنَّه ي�شبق النَّظر، وهذا 
قاله ابن فورك)21(، واجلويني)22(، وغريهما، 
ل  ل واجـــب هـــو اأوَّ وذهـــب اآخـــرون اإىل اأنَّ اأوَّ
جـــزء النَّظر، وهـــذا حمكيٌّ عـــن الباقالَّين 
ـــا)23(، وذهب بع�شهم اإىل اأنَّ اأول واجب  اأي�شً
ابق على الق�شد؛ الأنَّه ال يكون  كُّ ال�شَّ هو ال�شَّ
، وهذا قال به اأبو  ق�شـــد النَّظر اإالَّ بعد �شكٍّ
ها�شـــم من املعتزلة وطائفة معـــه)24(، وهذا 
القـــول االأخري مـــن مل يوجبه مـــن املوافقني 
على اأ�شل القول، قال: اإنَّه البدَّ من ح�شوله، 

واإن مل يوؤمر به)25(.
فهذه اأقوالهم قـــد اختلفت وافرقت يف 
ل مـــا يجب علـــى العباد، ولـــو اأنَّهم رجعوا  اأوَّ
˝ الجتمعت  ه  ة نبيِّ هم، و�شـــنَّ اإىل كتـــاب ربِّ

ومـــا افرقت: ﴿ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]`: 82[.

واأقوال املتكلِّمني هذه كلُّها باطلة مردودة 
ـــرع، ويدفعها جميعها من اأ�شـــلها  باأدلَّة ال�شَّ
ـــة على اأنَّ معرفة  الَّ ة الدَّ ـــنَّ اأدلَّة الكتاب وال�شُّ

ا�ض. y فطريَّة، مركوزة يف قلوب النَّ اهلل 
:: »وقد  قال ابـــن حجر الع�شـــقالين 
ذكـــرت يف كتـــاب »االإميان«)26( مـــن اأعر�ض 
ـــك بقولـــه تعاىل:  عن هذا من اأ�شـــله ومت�شَّ

﴿ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
30[، وحديـــث:   :z[ ۈ  ٴۇ  ۋ﴾ 

»ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعلَى الِفْطَرِة«)27(«)28(.
)20( »عمدة اأهل التَّوفيق« )�ض7(.

الباري«  و»فتح  )�ض32(،  لالإيجي  »املواقف«   )21(
 .)349/13(

)22( »االإر�شاد« )�ض25(.
)23( »عمدة اأهل التَّوفيق« )�ض7(. 

)24( »املواقف« )32(.
)25( انظر: »درء التَّعار�ض« )419/7 ـ 421(.

)26( »فتح الباري« )70/1(. 
)27( متَّفق عليه: البخاري )1385(، وم�شلم )2658(. 

13)28( »فتح الباري« )349/13(.  ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م



ويقول �شـــيخ اال�شـــالم ابن تيمية: »واأبو 
ل كتـــاب »خمتلف  ـــد بـــن قتيبـــة ـ يف اأوَّ حممَّ
تهم،  احلديـــث« ـ ملا ذكر اأهل احلديـــث واأئمَّ
ة  تهـــم: كفـــى بذكـــر اأئمَّ واأهـــل الـــكالم واأئمَّ
هوؤالء وو�شـــف اأقوالهم واأعمالهم؛ وو�شـــف 
ـــة هـــوؤالء، واأقوالهم واأفعالهـــم مبا يبنيِّ  اأئمَّ
لـــكلِّ اأحد اأنَّ اأهـــل احلديث هـــم اأهل احلقِّ 
الل واجلهل  والهدى، واأنَّ غريهم اأوىل بال�شَّ

واحل�شو والباطل.
ـــا املخالفـــون الأهـــل احلديـــث هم  واأي�شً
ا عن �شـــوء عقيدة  ة ف�شـــاد االأعمال: اإمَّ مظنَّ
ا عـــن مر�ض يف القلب و�شـــعف  ونفـــاق، واإمَّ
اإميـــان، ففيهم من ترك الواجبات، واعتداء 
احلـــدود واال�شـــتخفاف باحلقـــوق، وق�شـــوة 
ـــة  القلـــب مـــا هـــو ظاهـــر لـــكلِّ اأحـــد، وعامَّ
�شـــيوخهم ُيرمون بالعظائـــم، واإن كان فيهم 
من هـــو معروف بزهـــد وعبـــادة، ففي زهد 
ة وعبادته ما هو  ـــنَّ ة من اأهل ال�شُّ بع�ض العامَّ

ا هو فيه«)30(. اأرجح ممَّ
اجم  هـــذا؛ وقد ر�شـــدت لنـــا كتـــب الرَّ
وؤ�شـــاء  ـــري، عن اآحـــاد املتكلِّمني من الرُّ وال�شِّ
نوب،  املتبوعني تلب�شهم ببع�ض املعا�شي والذُّ
من �شرب للخمر، واختال�ض لالأموال، وتهاون 
ـــالة وغريها،حتَّى  يف بع�ض العبادات كال�شَّ
ـــة، ويف  ة واخلا�شَّ ا�شـــتهروا بذلك بني العامَّ

التَّعميم ما يغني عن التَّعيني.
واأبلغ من ذلك كلِّه »اأنَّ منهم من ي�شّنف 
ة عن اال�شالم؛ كما  دَّ يف دين امل�شركني، والرِّ
ازي كتابـــه يف عبـــادة الكواكب  �شـــّنف الـــرَّ
واالأ�شـــنام)31( واأقام االأدلَّة على ح�شن ذلك 
ة عن االإ�شالم  ب فيه، وهذه ردَّ ومنفعته ورغَّ

)30( »جمموع الفتاوى« )53/4(. 
م�ض والقمر  رُّ املكتوم يف خماطبة ال�شَّ )31( هو كتاب: »ال�شِّ
د  حممَّ ازي؛  للرَّ الكتاب  ن�شبة  اأثبت  وقد  والنُّجوم«، 
واآراوؤه  ازي  الرَّ ين  الدِّ الّزركان يف كتابه »فخر  �شالح 
فه �شمن جمموعة الكتب  الكالمية والفل�شفية«، و�شنَّ

الثَّابتة عنه، انظر )�ض 109 ـ 111(.  

فاق امل�شلمني، واإن كان قد يكون تاب منه  باتِّ
وعاد اإىل االإ�شالم«)32(.

وقـــال يف مو�شـــع اآخر: »ولهـــذا كان من 
ـــم�ض والقمر  اأتبـــاع هـــوؤالء مـــن ي�شـــجد لل�شَّ
والكواكـــب، ويدعوها كمـــا يدعو اهلل تعاىل، 
ب اإليها، ثمَّ  وي�شوم لها، وين�شك لها، ويتقرَّ
رك اإذا  ا ال�شِّ يقول: اإنَّ هذا لي�ض ب�شرك، واإنَّ
ـــرة يل، فاإذا جعلتها  اعتقـــدت اأنَّها هي املدبِّ

�شبًبا ووا�شطة مل اأكن م�شرًكا«)33(.
وعلَّة هذا االنحراف؛ اأنَّ من كان مفهوم 
بوبيَّة،  د اإثبـــات الرُّ التَّوحيـــد عنده هو جمـــرَّ
واأنَّ خالق العامل واحد ال �شريك له، وال ذكر 
عنـــده للغايـــة العظمى الَّتي خلـــق من اأجلها 
y باالألوهيَّة  اجلّن واالإن�ض؛ وهي اإفراد اهلل 
ـــة له ـ �شـــبحانه وتعاىل ـ،  واإخال�ـــض العبوديَّ
فال ي�شـــتبعد وقوع مثل هـــذه املنكرات منه، 
نـــوب، والولوج يف  وا�شت�شـــغاره للكبائر والذُّ
عوة اإليها باللِّ�شان  ريحة والدَّ ركيَّات ال�شَّ ال�شِّ
ا�ض  واملقال، حتَّى ان�شاق وراءهم كثري من النَّ
ـــة اأولئـــك الَّذين  ـ اإالَّ مـــن رحـــم اهلل ـ خا�شَّ
ن مناهج املتكلِّمني، فانت�شرت  ن�شاأوا على تلقُّ
يف اأو�شـــاطهم اأ�شـــناف من املعا�شي والبدع 
ركيَّات؛ من دعاء لالأموات، واال�شتغاثة  وال�شِّ
بائح  ب لهـــم بالذَّ ـــات، والتَّقـــرُّ بهـــم يف امللمَّ
ـــموع، و�شـــدِّ الّرحل  ـــذور، واالأموال وال�شُّ والنُّ
واف حولها بخ�شـــوع  يـــارة، والطَّ اإليهـــم بالزِّ
ـــح بربتهـــا، مـــع التَّزوُّد  وطماأنينـــة، والتَّم�شُّ
زق واالأموال واالأوالد  بها للربكة، وطلب الـــرِّ
رِّ والبالء،  منها، واال�شـــتنجاد بها لدفع ال�شّ
ـــرك الَّتي  اإىل غـــري ذلك مـــن مظاهـــر ال�شِّ

انت�شرت يف كثري من بلدان امل�شلمني.
ـــه اإذا جاءهـــم داعي اهلل،  ومع هـــذا كلِّ
بهم، وتال  بهم ورهَّ رهـــم واأنذرهم، ورغَّ فحذَّ
تيميـــة  ابـــن  ل�شـــيخ اال�شـــالم  الفتـــاوى«  »جممـــوع   )32(

 .)55/4(
)33( »درء التَّعار�ض« )227/1(. 

عليهـــم االآيات مـــن القـــراآن الكـــرمي، وقراأ 
 ،˝ لني واالآخرين  د االأوَّ عليهم اأحاديث �شيِّ
الَّتي فيهـــا االأمر بالتَّوحيد واإخال�ض العبادة 
رك ودعاء غري  هي عن ال�شِّ لربِّ العاملني، والنَّ
وا  وؤ، وردُّ وؤوا من ذلك كلِّه اأ�شّد التَّربُّ اهلل؛ تربَّ
عليه قوله، واأنكروا عليه ت�شـــميته ذلك باأنَّه 
�شـــرك، وقالوا: مـــا عبدناهـــم وال دعوناهم 
مـــن دون اهلل؛ بـــل هـــم �شـــفعاوؤنا عند اهلل، 
نا  والوا�شطة بينا وبينه، نتو�ّشل بهم اإليه؛ الأنَّ
ـــرون، وهم موؤمنون �شاحلون  مذنبون مق�شِّ
ـــيطان اأعمالهم ـ، ثمَّ  ل لهـــم ال�شَّ ـ هكذا �شـــوَّ
رونه باأنَّهم  مل يكتفـــوا بذلك، بل راحـــوا ُيذكِّ
على التَّوحيد، واأنَّهم يقولون »ال اإله اإالَّ اهلل«؛ 
حيح، وال تعجب من  واأنَّهم على االإ�شالم ال�شَّ
قت النَّظر يف هوؤالء،  ـــك اإذا دقَّ هذا كلِّه؛  الأنَّ
ق عندك اأنَّ العلَّة يف  رت يف حالهم؛ حتقَّ وفكَّ
ذلك هو ن�شـــاأة هوؤالء علـــى مناهج املتكلِّمني 
ره  يف االعتقاد، فهم تعلَّموا التَّوحيد الَّذي قرَّ
هوؤالء املتكلِّمون، واإن مل يح�شنوا عباراتهم، 
ل قد تعلَّمها ثمَّ توارثها  فقد يكـــون اجلّد االأوَّ
من بعـــده االأبناء، دون القـــدرة على التَّعبري 
عليهـــا، وفتحـــوا اأعينهـــم على كتبهـــم، فلم 
يجدوا فيها اأنَّ ما هم عليه يناق�ض التَّوحيد 
ـــرك فيها معنًى  من اأ�شـــله، ومل يجـــدوا لل�شِّ
عـــاء �شـــريك هلل يف اخللـــق واالإيجاد،  اإالَّ ادِّ
وال للتَّوحيـــد معنـــًى اإالَّ اإثبـــات الوحدانيَّة يف 
ـــة، ثمَّ هذا اخلالق ال �شـــفة له تقوم  بوبيَّ الرُّ
ه بالعبادة له  به يعرف بها ميكن معها التَّوجُّ
اعة، فاتِّخاذ الو�شـــائط  ب اإليه بالطَّ والتَّقـــرُّ

اإليه لي�ض مبنكر على هذا االعتقاد.
وبعد؛ فهـــذه لوثة الكالم اأرَدْت باأهله يف 
ة معها فيه، فن�شـــاأل  ت العامَّ ـــالل، وجرَّ ال�شَّ
ا  اهلل الكـــرمي اأن يردَّ امل�شـــلمني اإىل دينه ردًّ

جمياًل، اإنَّه ويلُّ ذلك والقادر عليه.
ـــالة  وال�شَّ العاملـــني،  ربِّ  هلل  واحلمـــد 
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بحوث ودراسات

اأ�صامة العتيبي
1 املدينة النبوية

القول املختصر
 يف بيان موقف املستشرقني

من عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر
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ل بحفـــظ دينه، كما قال  اإنَّ اهلل تعـــاىل قد تكفَّ
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعـــاىل: 
اأ لدينه حملة يحملونه ويحمونه، كما  ]\k[، وهيَّ

˝: »َيْحِمـــُل َهَذا الِعْلَم ِمـــْن ُكلِّ َخلٍَف  بيُّ  قـــال النَّ
ِريـــَف الَغاِلـــنَي، َواْنِتَحاَل  ُعُدوُلـــُه؛ َيْنُفـــوَن َعْنـــُه َتْ

املُْبِطِلنَي، َوَتاأِْويَل اجَلاِهِلنَي«)1(.
ـــالل يكيـــدون لدين  ـــرِّ وال�شَّ ومـــا زال اأهل ال�شَّ
ور  االإ�شـــالم، ويحاولون ت�شـــويهه، وت�شـــويره بال�شُّ
بِّ عن  ة قائمـــني بالذَّ ـــنَّ ـــرة، ومـــا زال اأهل ال�شُّ املنفِّ
�شني، وعبث  حيا�ض االإ�شـــالم، كا�شفني لتلبي�ض امللبِّ

العابثني.
ـــرِّ والف�شـــاد الَّذيـــن يجـــري يف  ومـــن اأهـــل ال�شَّ
دمائهـــم التَّلبي�ـــض والتَّدلي�ـــض امل�شت�شـــرقون الَّذين 
يرجـــع غالبهم اإىل اليهـــود والنَّ�شـــارى الَّذين قال 

اهلل فيهـــم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]\_[.

تـــي بنوهـــا علـــى  ـــة الَّ ومـــن حماوالتهـــم العبثيَّ
، والَّتي بنـــوا عليها  �شـــاللهم وجهلهم بديـــن احلقِّ
حماولة ت�شـــويههم دين االإ�شـــالم؛ ما يتعلَّق بعقيدة 

الق�شاء والقدر.
فكان هذا البحث لعر�ض �شـــيء من متويهاتهم 

يته: وك�شف َزْيفها، و�شمَّ
»القول املخت�شـــر يف بيان موقف امل�شت�شـــرقني 

من عقيدة االإميان بالق�شاء والقدر«.
)1( رواه ابن اأبي حامت يف »اجلرح والتَّعديل« )17/2(، والبيهقي 
»التَّمهيد«  يف  عبدالربِّ  وابن   ،)209/10( الكربى«  نن  »ال�شُّ يف 
احلديث«  اأ�شحاب  »�شرف  يف  البغدادي  واخلطيب   ،)59/1(
)�ض29( عن اإبراهيم العذري به، ونقل اخلطيب البغدادي عن 
االإمام اأحمد ت�شحيحه للحديث مع اأنَّه مر�شل، وللحديث �شواهد؛ 
»م�شكاة  على  تعليقه  يف   : االألباين  �شيخنا  حه  �شحَّ لذلك 

امل�شابيح« )248(.



 املبحث الأول:
 الإيان بالق�صاء والقدر

نَّة واجلماعة عند اأهل ال�صُّ

كن  ه هو الرُّ االإميـــان بالقدر خريه و�شـــرِّ
ـــاد�ض من  اأركان االإميان الَّتي ال ي�شـــحُّ  ال�شَّ
عمـــل عامـــل اإالَّ باالإميـــان به، كمـــا جاء يف 
˝، وعلى ما  نـــا  ة نبيِّ القـــراآن الكرمي و�شـــنَّ

لةـ  رحمهم اهللـ . كان عليه اأهل القرون املف�شَّ
y َعِلـــَم َمَقاِديَر   َ وهو االإميان بـــاأَنَّ اهللَّ
ْوَجَدَها بُقْدَرِتِه  َزاًل، ُثـــمَّ اأَ ْزَماَنَها اأَ االأَ�ْشـــَياِء َواأَ
ُه َكَتَبَها  نَّ َوَم�ِشيَئِتِه َعَلى َوْفِق َما َعِلَمُه ِمْنَها، َواأَ

يف اللَّْوِح َقْبَل اإِْحَداِثَها)2(.
ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعـــاىل:  اهلل  قـــال 
ڭ ۇ﴾ ]\}[، وقـــال تعاىل: ﴿
ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

]d: 42، 44[، وقـــال تعاىل: ﴿ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]\}[، وقال تعاىل: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]\¿[، وقـــال تعـــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]\_[، وقال تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڍ ڍ﴾ ]\^[.
˝ ذكر له  بيِّ  ويف حديث جربيـــل اأنَّ النَّ
ِه«)3(. ِه َو�َصرِّ من االإميان: »َوُتوؤِْمَن بالَقَدِر َخرْيِ
اَبـــَك  �صَ اأَ َمـــا  اأَنَّ  »َوَتْعلَـــم   :˝ وقـــال 
ْخَطـــاأََك َلْ َيُكـــْن  َلْ َيُكـــْن ِلُيْخِطَئـــَك َوَمـــا اأَ

يَبَك«)4(. ِلُي�صِ
ا�ض  هرَّ خليل  د  ملحمَّ الوا�شطيَّة«  العقيدة  »�شرح   )2(

)�ض27(.
)3( رواه م�شلم يف »�شحيحه« )8( من حديث عبداهلل ابن 

.˙ عمر عن عمر 
)4( رواه االإمام اأحمد يف »امل�شند« )185/5(، واأبو داود 
يف »�شننه« )4699(، وابن ماجه يف »�شننه« )65(، 
يخ االألباين  حه ال�شَّ ˙، و�شحَّ من حديث زيد بن ثابت 

يف »�شحيح اجلامع« )5120(.

اَبَك �َصْيٌء َفاَل َتُقْل  ˝: »َواإِْن اأَ�صَ وقال 
َلـــْو اأَينِّ َفَعْلـــُت َكاَن َكَذا َوَكـــَذا َوَلِكْن ُقْل َقَدُر 

اهلِل َوَما �َصاَء َفَعَل«)5(.
˝: »ُكلُّ �َصْيٍء بَقَدٍر َحتَّى الَعْجُز  وقال 

والَكْي�ُص«)6(.
واالإميان بالقدر على اأربع مراتب: 

املرتبة االأوىل: االإميان بعلم اهلل املحيط 
ة يف  بكلِّ �شـــيء الَّذي ال يعزب عنه مثقال ذرَّ
ماوات وال يف االأر�ض، واأنَّه تعاىل قد علم  ال�شَّ
جميع خلقه قبل اأن يخلقهم، وعلم اأرزاقهم 
وجميـــع  واأعمالهـــم  واأقوالهـــم  واآجالهـــم 
هم وعالنيتهم  حركاتهـــم و�شـــكناتهم و�شـــرِّ
ة ومن هو منهم  ومن هو منهم من اأهل اجلنَّ

ار. من اأهل النَّ
املرتبـــة الثَّانيـــة: االإميـــان بكتابة ذلك، 
ـــه تعاىل قد كتب جميع ما �شـــبق به علمه  واأنَّ
ـــه كائن، ويف �شـــمن ذلك االإميـــان باللَّوح  اأنَّ

والقلم.
املرتبـــة الثَّالثـــة: االإميـــان مب�شـــيئة اهلل 
ـــاملة، وهما متالزمتان  افذة وقدرته ال�شَّ النَّ
مـــن جهة مـــا كان وما �شـــيكون، وال مالزمة 
بينهما من جهة ما مل يكن وال هو كائن؛ فما 
�شـــاء اهلل تعاىل فهو كائن بقدرته ال حمالة، 
وما مل ي�شـــاأ اهلل تعاىل مل يكن لعدم م�شـــيئة 
اه، ال لعدم قدرة اهلل عليه، تعاىل اهلل  اهلل اإيَّ

: ﴿حت خت مت ىت  عن ذلك وعزَّ وجـــلَّ
مح   جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 

حخ مخ جس﴾ ]\فاطر[.
اهلل  بـــاأنَّ  االإميـــان  ابعـــة:  الرَّ املرتبـــة 
ة يف  تعـــاىل خالق كلِّ �شـــيء، واأنَّه مـــا من ذرَّ
ـــماوات وال يف االأر�ـــض وال فيمـــا بينهما  ال�شَّ
اإالَّ واهلل خالقها وخالق حركاتها و�شـــكناتها 
)5( رواه م�شلم يف »�شحيحه« )2664( من حديث اأبي 

.˙ هريرة 
حديث  من   )2655( »�شحيحه«  يف  م�شلم  رواه   )6(

.¨ عبداهلل بن عمر 

�شبحانه، ال خالق غريه وال ربَّ �شواه)7(.
 :: قـــال �شـــيخ االإ�شـــالم ابـــن تيميـــة 
ِة َواجَلَماَعِة  نَّ اِجَيُة اأَْهل ال�شُّ »َوُتوؤِْمُن الِفْرَقُة النَّ
ِه َواالإمَِياُن بالَقـــَدِر َعَلى  ِه َو�َشـــرِّ بالَقـــَدِر َخرْيِ

: ُن �َشْيَئنْيِ مَّ ؛ ُكلُّ َدَرَجٍة َتَت�شَ َدَرَجَتنْيِ
رجة االأوىل: االإميان باأنَّ اهلل تعاىل  فالدَّ
عليـــم مبا اخللق عاملون بعلمه القدمي الَّذي 
هـــو مو�شـــوف بـــه اأزاًل واأبـــًدا، وعلـــم جميع 
اعات واملعا�شـــي واالأرزاق  اأحوالهـــم من الطَّ
واالآجـــال، ثمَّ كتـــب اهلل يف اللَّـــوح املحفوظ 

مقادير اخللق...
وهـــذا التَّقديـــر التَّابع لعلمهـ  �شـــبحانهـ  
يكون يف موا�شـــع جملًة وتف�شياًل، فقد كتب 
يف اللَّوح املحفوظ ما �شـــاء، واإذا خلق ج�شد 
وح فيه؛ بعث اإليه ملًكا  اجلنني قبل خلق الـــرُّ
فُيوؤمـــر باأربع كلمات، فُيقـــال له: اكتب رزقه 

واأجله وعمله و�شقيٌّ اأم �شعيٌد، ونحو ذلك.
فهـــذا التَّقديـــر قـــد كان ينكـــره غـــالة 

القدريَّة قدمًيا ومنكروه اليوم قليل.
رجة الثَّانية: فهي م�شـــيئة اهلل  ـــا الدَّ واأمَّ
ـــاملة، وهـــو االإميان باأنَّ  افذة وقدرته ال�شَّ النَّ
ما �شـــاء اهلل كان، وما مل ي�شـــاأ مل يكن، واأنَّه 
موات وما يف االأر�ض من حركة وال  ما يف ال�شَّ
�شكون اإالَّ مب�شـــيئة اهلل �شبحانه، ال يكون يف 
ه ـ �شـــبحانه ـ على كلِّ  ملكـــه ما ال يريـــد، واأنَّ

�شيء قدير من املوجودات واملعدومات.
ماء  فما ِمْن خملوق يف االأر�ض وال يف ال�شَّ
اإالَّ اهلل خالقـــه ـ �شـــبحانه ـ ال خالـــق غـــريه 
وال ربَّ �شـــواه، ومـــع ذلـــك فقد اأمـــر العباد 
بطاعته وطاعة ر�شله ونهاهم عن مع�شيته، 
وهـــو ـ �شـــبحانه ـ يحـــبُّ املتَّقني واملح�شـــنني 
واملق�شطني، وير�شى عن الَّذين اآمنوا وعملوا 
احلات، وال يحبُّ الكافرين، وال ير�شى  ال�شَّ
م  القيِّ البن  العليل«  »�شفاء  واأدلَّتها:  ل�شرحها  انظر   )7(
يخ  لل�شَّ املن�شورة«  ة  نَّ ال�شُّ و»اأعالم   ،)54 ـ  )�ض29 
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عن القوم الفا�شـــقني، وال ياأمر بالفح�شـــاء، 
وال ير�شى لعباده الكفر، وال يحبُّ الف�شاد.

والعبـــاد فاعلـــون حقيقـــًة، واهلل خالـــق 
اأفعالهم، والعبـــد هو املوؤمـــن والكافر والربُّ 

ائم. والفاجر وامل�شلِّي وال�شَّ
وللعبـــاد القدرة علـــى اأعمالهم، 
ولهـــم اإرادة، واهلل خالقهـــم وخالـــق 
﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ قدرتهـــم واإرادتهـــم، كمـــا قـــال اهلل  تعـــاىل: 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
.)8(»]Ð\[ ﴾ېئ

االأمـــني  ـــد  حممَّ ـــيخ  ال�شَّ قـــال 
: عند تف�شـــريه قوله  ـــنقيطي  ال�شَّ

تعاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
 :]b\[ ک﴾  ک  ک 
للتَّوفيـــق  وحـــده  تعـــاىل  »فملكـــه 

ـــة البالغة علـــى خلقه،  والهدايـــة، هو احلجَّ
ـــلنا عليه بالتَّوفيق،  يعني فمن هديناه وتف�شَّ
ـــا ورحمـــة، ومـــن مل نفعل له  فهـــو ف�شـــل منَّ
ا وحكمـــة؛ الأنَّه مل يكن له  ذلـــك فهو عدل منَّ
ه  ا ي�شتحقُّ ذلك ديًنا علينا وال واجًبا م�شتحقًّ
علينا، بـــل اإْن اأَعطينا ذلك فف�شـــل، واإن مل 
ُنْعِطه فعدٌل، وحا�شـــل هـــذا اأنَّ اهلل ـ تبارك 
وتعـــاىل ـ قدر مقادير اخللـــق، قبل اأن يخلق 
قاء،  اخللق، وعلم اأنَّ قوًما �شائرون اإىل ال�شَّ
ة  عادة، فريق يف اجلنَّ وقوًما �شائرون اإىل ال�شَّ

عري. وفريق يف ال�شَّ
�شل  ة على اجلميع، ببعث الرُّ واأقام احلجَّ
وتاأييدهم باملعجزات الَّتي ال تُرك يف احلقِّ 
ة اهلل يف اأر�شـــه  َلْب�ًشـــا، فقامـــت عليهم حجَّ

بذلك«)9(.
:: »وال َيخَفى ت�شـــريح القراآن  وقال 
بـــاأن اهلل تعـــاىل خالـــق كلِّ �شـــيء، كما قال 
تيمية  ابن  االإ�شالم  ل�شيخ  ة«  الوا�شطيَّ »العقيدة   )8(

)�ض34 ـ38(.
)9( »اأ�شواء  البيان« )238/7 ـ 239(.

 ،]16  :i[ ہ﴾  ہ  ہ  ﴿ہ  تعـــاىل: 
﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  وقـــال تعـــاىل: 
ۇئ﴾ ]\u[، وقال: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی﴾ ]فاطر: 3[، وقال تعاىل: ﴿حت خت مت ىت 

يت جث﴾ ]\´[«)10(.

 املبحث الثَّاين
 موقف امل�صت�صرقني من عقيدة الإيان

دُّ عليهم: بالق�صاء والقدر والرَّ

ل: موقف امل�صت�صرقني من  املطلب الأوَّ
عقيدة الإيان بالق�صاء والقدر:

من املعلوم اأنَّ من مقا�شـــد امل�شت�شرقني 
ت�شـــكيك امل�شـــلمني يف عقائدهـــم، وحماولة 
تنفريهم عنها، وهذا ما وقع منهم فيما يتعلَّق 
بعقيدة االإميان بالق�شـــاء والقدر، حيث قال 
امل�شت�شـــرق »جيته«: »اإنَّ هـــذه العقيدة فكرة 
ـــني يقومون  ديِّ ـــة، واإنَّ املحمَّ اإ�شـــالميَّة خا�شَّ
بتعليمها اإىل �شـــبابهم على اأنَّه ال ي�شـــيبهم 
ر باإرادته، وهذا اأ�شـــا�ض  ر اهلل ودبَّ اإالَّ مـــا قدَّ

دينهم منذ االأزل«)11(.
االإميـــان  اأنَّ  يزعـــم  امل�شت�شـــرق  فهـــذا 
ا  بالق�شـــاء والقدر، واأنَّ ما ي�شيب املرء اإنَّ

ابق )324/7 ـ 325(. )10( امل�شدر ال�شَّ
االأ�شول  على  امل�شت�شرقني  افراءات  »من  انظر:   )11(

العقديَّة يف االإ�شالم« )�ض251(.

ة  هو بقدر اهلل واإرادته وتدبريه عقيدة خا�شَّ
بامل�شـــلمني! مع اأنَّها من العقيـــدة الَّتي اتَّفق 
ـــالة  عليها االأنبياء واملر�شـــلونـ  عليهم ال�شَّ

الم ـ كما �شياأتي بيانه، اإن �شاء اهلل. وال�شَّ
وزعـــم امل�شت�شـــرقون اأنَّ االإميـــان بهذه 
ــف  تخلُـّ يف  �شـــبًبا  كان  العقيـــدة 
امل�شـــلمني عن ركب احل�شارة، وكان 
دعوة اإىل التَّواكل واخلمول والك�شـــل 
ـــعي للعمل اعتماًدا على اأنَّ  وعدم ال�شَّ
ر عليهـــم كلَّ �شـــيء، واأنَّه لن  اهلل قـــدَّ
ي�شيبهم اإالَّ ما كتب لهم، فهم نتيجًة 

لهذا املعتقد م�شت�شلمون.
قـــال جولـــد ت�شـــهري: »اإنَّ هـــذه 
االآيـــات بينهـــا تناق�ـــض وتنافر وهي 
�شـــبب وجود املذاهب املتعار�شـــة يف 
ـــة االإرادة  االإ�شـــالم يف م�شـــاألة حريَّ

والقدرة«)12(.
وهـــذا الـــكالم باطـــٌل وا�شـــُح البطالن 
عقيـــدًة وتاريًخا وواقًعا، كما �شـــياأتي ذكره، 

اإن �شاء اهلل. 
˝ يف  نـــا  وزعـــم امل�شت�شـــرقون اأنَّ نبيَّ
ي كان يتلو اآيات  االأزمان االأوىل للع�شـــر املكِّ
ة االختيار وامل�شوؤوليَّة، ويقبلها  تتَّجه اإىل حريَّ

متاًما)13(.
ـــا يف املدينة؛ فكان يذكـــر اآيات تتَّجه  اأمَّ
للجرب، لـــذا فالتَّعاليم االأكرث جربيَّة متيَّزت 

بها فرة املدينة!!
وهذا من جهلهم و�شـــاللهم، فالعقيدة 
ة بعيدة عن غلـــوِّ اجلربيَّة وجفاء  االإ�شـــالميَّ
ـــة، بل هي عقيدٌة و�شـــٌط، بال اإفراط  القدريَّ
وال تفريـــط، كمـــا �شـــبق بيانـــه يف املبحـــث 

ل. االأوَّ
ابق )�ض252(. )12( امل�شدر ال�شَّ
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�صبهـــات  علـــى  دُّ  الـــرَّ ـــاين:  الثَّ املطلـــب 
ومزاعـــم امل�صت�صرقـــني يف عقيـــدة الإيـــان 

بالق�صاء والقدر:
حـــول  امل�شت�شـــرقني  مزاعـــم  �ـــض  تتلخَّ
عقيدة االإميان بالق�شاء والقدر اأنَّها عقيدٌة 
ـــة بامل�شـــلمني، واأنَّها تدعو اإىل اخلمول  خا�شَّ

واال�شت�شالم للواقع، واأنَّها تتَّجه للجرب!
وهذا باطل با يلي:

ل اأنَّ هذه  اأوًل: اأنَّهم زعموا يف القول االأوَّ
العقيـــدة الَّتي يعلِّمها امل�شـــلمون ل�شـــبابهم، 
والَّتي يخ�شـــع املرء فيها مل�شيئة اهلل وتقديره 
ة بهم،  عقيدٌة مبتدعة عند امل�شـــلمني وخا�شَّ
ـــعور  وهذا قـــول خمالـــف للواقـــع؛ »الأنَّ ال�شُّ
ـــلطة العليا معروف يف اأديان اهلل كلِّها،  بال�شُّ

ة بامل�شلمني«)14(. ولي�شت خا�شَّ
َحـــل  ـــه معـــروف يف النِّ باالإ�شـــافة اإىل اأنَّ
هنـــاك  كان  واإن  القدميـــة،  والفل�شـــفات 

انحراف عن االأديان يف مفهوم القدر.
 :” وقـــد قال تعـــاىل عن مو�شـــى 

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

.]c\[ ﴾ىب
﴿ۈئ  »وقولـــه:   :: كثـــري  ابـــن  قـــال 
واختبـــارك  ابتـــالوؤك  اأي:  ېئ﴾،  ېئ  ۈئ 
وامتحانـــك...، يقـــول: اإِن االأمـــُر اإالَّ اأمُرك، 
واإِن احلكـــُم اإالَّ لك، فما �شـــئت كان، ت�شـــلُّ 
من ت�شـــاء، وتهدي من ت�شـــاء، وال هادَي ملن 
ـــلَّ ملن َهَديت، وال ُمعِطي مِلَا  َلْلَت، وال ُم�شِ اأ�شْ
َمَنعـــت، وال مانع مِلَا اأعطيت، فامللك كلُّه لك، 

واحلكم كلُّه لك، لك اخللق واالأمر«)15(.
االأ�شول  على  امل�شت�شرقني  افراءات  »من  انظر:   )14(

العقديَّة يف االإ�شالم« )�ض252(.
)15( »تف�شري ابن كثري« )251/2(.

ومن االآيات الَّتي تبنيِّ اأنَّ عقيدة االإميان 
بالقـــدر كانـــت عند مـــن قبلنا مـــن االأنبياء 

الم ـ:  الة وال�شَّ �شل ـ عليهم ال�شَّ والرُّ
قـــال تعـــاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.]g\[ ﴾ۉ ې ې
ی  ی  ىئ  ىئ  ﴿ىئ   :y وقـــال 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

مث ىث يث حج﴾ ]\¢[.
﴿گ گ  وقـــال �شـــبحانه وتعـــاىل: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

.]h\[ ﴾ۈ ٴۇ
ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ  تعـــاىل:  وقـــال 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مج  حج  يث  ىث 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژ﴾ ]\_[.
فتبنيَّ اأنَّ عقيدة االإميان بالق�شاء والقدر 
ـــماوية،  �شـــاالت ال�شَّ عقيدٌة اتَّفقت عليها الرِّ
دينيَّة  واأنَّ امل�شت�شـــرقني ي�شريون يف فلك الالَّ

والوثنيَّة.

ـــا زعمهـــم اأنَّ الإ�صالم يدعو  ثانًيـــا: واأمَّ
نقـــاًل  باطـــل  فهـــذا  ـــواكل  والتَّ الك�صـــل  اإىل 

وواقًعا.
1ـ فقـــد حثَّ اهلل يف كتابـــه الكرمي على 
ـــالح باالإميان يف  العمـــل، وقرن العمـــل ال�شَّ
ا من كتابه، بل اأجمع اأهل  مواطـــن كثرية جدًّ
ة واجلماعة على اأنَّ االإميان قوٌل وعمل،  نَّ ال�شُّ

واأنَّه ال ينفع اإمياٌن بال عمل.
ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعـــاىل:  قـــال 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ﴾  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

.]e\[

ريعة«:  قال االإمام االآجري يف كتاب »ال�شَّ
اكم ـ يا اأهل القراآن،  »اعلموا ـ رحمنا اهلل واإيَّ
ـــنن واالآثار، ويا مع�شـــر  ويا اأهـــل العلم بال�شُّ
يـــن، بعلـــم  ههـــم اهلل تعـــاىل يف الدِّ مـــن فقَّ
كـــم اإن تدبَّرمت القراآن،  احلالل واحلرام؛ اأنَّ
اهلل  اأنَّ  علمتـــم  تعـــاىل؛  اهلل  اأمركـــم  كمـــا 
تعـــاىل اأوجب على املوؤمنني بعـــد اإميانهم به 
وبر�شـــوله: العمـــَل، واأنَّه تعـــاىل مل يثن على 
ـــه قد ر�شـــي عنهـــم، واأنَّهم قد  املوؤمنـــني باأنَّ
خول  ـــوا عنـــه، واأثابهـــم علـــى ذلـــك الدُّ َر�شُ
ار، اإالَّ باالإميان  ة، والنَّجاة مـــن النَّ اإىل اجلنَّ

الح. والعمل ال�شَّ
ـــالح، مل  وقرن مـــع االإميـــان العمل ال�شَّ
ـــة باالإميان وحده، حتَّى �شـــمَّ  يدخلهم اجلنَّ
قهم له، ف�شار  الح، الَّذي وفَّ اإليه العمل ال�شَّ
ًقا  ـــى يكون م�شـــدِّ االإميـــان ال يتـــمُّ الأحد حتَّ
بقلبه، وناطًقا بل�شـــانه، وعامـــاًل بجوارحه، 
حه،  ر القراآن وت�شـــفَّ ال يخفى علـــى من تدبَّ

وَجَدُه كما ذكرُت.
اكم ـ اأينِّ  واعلمـــوا ـ رحمنا اهلل تعاىل واإيَّ
حُت القراآن؛ فوجدت فيه ما ذكرته  قد ت�شفَّ
يف �شـــبيٍه مـــن خم�شـــني مو�شـــًعا مـــن كتاب 
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ة باالإميـــان وحده، بل اأدخلهم  املوؤمنني اجلنَّ
قهم له من  ة برحمتـــه اإيَّاهم، ومبـــا وفَّ اجلنَّ

الح. االإميان والعمل ال�شَّ
وهذا ردٌّ على من قال: االإميان: املعرفة، 
وردٌّ علـــى من قـــال: املعرفة والقـــول، واإْن مل 

يعمل، نعوذ باهلل من قائل هذا.
نته  فـــاإن قال قائٌل: فاذكر هـــذا الَّذي بيَّ
من كتـــاب اهلل تعاىل؛ لي�شـــتغنَي َغرُيك عن 

ح للقراآن.  التَّ�شفُّ
ق لذلك،  قيل له: نعـــم، واهلل تعاىل املوفِّ

واملعني عليه.
قال اهلل تبارك وتعاىل يف �شورة البقرة: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.
گ  گ  گ  ﴿ک   :y وقـــال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ﴾ ]\^[. 
ـ تبـــارك وتعـــاىل ـ يف �شـــورة اآل  وقـــال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  عمـــران: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾..ـ  
اإىل اأن قـــال: ـ كلُّ هـــذا يدلُّ العاقـــل على اأنَّ 
ي، ولكن ما  االإميان لي�ـــض بالتَّحلِّي وال بالتَّمنِّ
قته االأعمال، كذا قال  وقر يف القلوب، و�شـــدَّ

احل�شن وغريه«)16(.
فقـــد »اآمن امل�شـــلمون االأوائل بالق�شـــاء 
والقـــدر، واعتقـــدوا اأنَّ ق�شـــاء اهلل ال بدَّ اأن 
ينفـــذ، واأنَّ املقاديـــر كلَّهـــا بيده، ي�شـــرفها 
رها بحكمتـــه واإرادته، ومل  كيف �شـــاء، ويدبِّ

ي )618/2 ـ 636(. ريعة« لالآُجرِّ )16( انظر: »كتاب ال�شَّ

عي، ومل يركنوا  َي�شِرفهم ذلك عن العمل وال�شَّ
اإىل التَّواكل والك�شل؛ الأنَّ اهلل قد حثَّهم على 

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  بقولـــه:  العمـــل 
 ˝ �شـــول  ې﴾ ]\e[، وقد نهى الرَّ
امل�شـــلمني عن اجلـــدل يف القـــدر؛ الأنَّ ذلك 
قهم، ولكن خا�ض امل�شـــلمون  ي اإىل تفرُّ يـــوؤدِّ
بعد وفاته يف م�شاألة القدر، وظهرت جماعة 
ة الَّذين قالـــوا باجلرب املطلق، وعلى  اجلربيَّ
الّرغـــم من اأنَّ هذه الفكرة بعيدة عن منطق 
االإ�شـــالم، فقد وجدت لها اأن�شاًرا راأْوا فيها 
ر  تربيًرا مِلا هم فيه من �شالل، ولكن مل ُيقدَّ
واج بني امل�شـــلمني يف العهود االأوىل؛  لهـــا الرَّ
، ومل ت�شتطع  الأنَّها ال ت�شـــتند اإىل اأ�شا�ض قويٍّ
اأن ت�شمد اأمام املذاهب املناوئة، ثمَّ وجدت 
الفر�شـــة متاحـــة الإذاعتهـــا بـــني امل�شـــلمني 
كـــود الَّتي �شـــاد فيهـــا اجلمود  يف عهـــود الرُّ
الفكري، وابتعد فيها كثري من امل�شـــلمني عن 
ـــحيح ملبادئه،  يـــن وعـــن الفهم ال�شَّ روح الدِّ
وكان للقمع اال�شتعماري دوٌر كبري يف انت�شار 
هذه الفكرة بني جهلة امل�شـــلمني وبع�ض اأهل 
الل، حيث اأ�شاعت فيهم التَّواكل  البدع وال�شَّ

والك�شل، واأقعدتهم عن العمل«)17(.
واقًعـــا:  باطـــل  امل�شت�شـــرقني  وكالم  2ـ 
 ˝ فامل�شـــلمون الَّذين �شـــحبوا ر�شول اهلل 
ـــة، ثـــمَّ يف املدينة ـ وهم  منـــذ اأن كان يف مكَّ
ـ جاهـــدوا معـــه،  اأهـــل اجلـــدِّ واالجتهـــاد، 
ـــرعيَّة، وبذلوا الغايل  وقاموا بالتَّكاليف ال�شَّ
ومل  ور�شـــوانه،  اهلل  طاعـــة  يف  في�ـــض  والنَّ
يتوانوا ومل يك�شـــلوا، بل كان الك�شـــل يف اأداء 
ني  اعة والتَّواكل هو داأب املنافقني املند�شِّ الطَّ

يف �شـــفوف امل�شـــلمني كما قال تعاىل: ﴿ڃ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]\`[.
)17( انظر كتاب: »اأ�شول العقيدة االإ�شالميَّة« )�ض250( 

تاأليف: د. عبداملق�شود عبدالغني.

َمْت جزيرُة العرب  ويف فرة وجيـــزة اْلَتاأَ
 ˝ ˝، ومـــا مات  نا  كلُّهـــا حتت لـــواء نبيِّ
ا�ض يف دين  اإالَّ واأقـــرَّ اهلُل عينـــه بدخـــول النَّ

االإ�شـــالم اأفواًجـــا بـــكلِّ جدٍّ ون�شـــاط،﴿ڦ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ ڄ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

.]í\[ ﴾ڎ ڎ
اخللفـــاء  قـــام   ˝ وفاتـــه  بعـــد  ثـــمَّ 
 í حابة  ا�شدون ومن معهم من ال�شَّ الرَّ
والتَّابعـــني بن�شـــر تعاليم االإ�شـــالم، والعمل 
هم  على اإعالء كلمة اهلل، فتهاوت ـ اأمام جدِّ
ف�ض واملال ـ  واجتهادهم وفدائهم دينهم بالنَّ
عرو�ُض ك�شرى وقي�شـــر)18(، فهل هذا حال 

اأهل التَّواكل واخلمول؟!!
3ـ وبع�ض امل�شت�شـــرقني اعرفوا بف�شل 
هـــم قد بلغوا  نيا، واأنَّ امل�شـــلمني يف علـــوم الدُّ
فيهـــا مبلًغـــا عظيًمـــا، يف حني كانـــت اأوروبا 
ترزح حتت �شـــطوة الق�شاو�شـــة ويف ع�شـــور 
الم ح�شـــب تق�شـــيماتهم، وقد ا�شـــتفاد  الظَّ
�شوا به  االأوروبيُّون من علوم امل�شـــلمني ما اأ�شَّ

فيما بعد ح�شارتهم ونه�شتهم احلديثة.
ومن ذلك ما قاله امل�شت�شرق االإجنليزي 
ـــهري »األفريد جيوم« باأنَّ تاأثري احل�شارة  ال�شَّ
االإ�شـــالميَّة مل تدرك اأبعاده ب�شكل كامٍل اإىل 
هار جميُع  االآن، يقول: »وعندما ترى �شوَء النَّ
في�شـــة املختزنـــة يف مكتبات اأوربا؛  املوادِّ النَّ
اأثـــري العربي الباقي يف  ف�شيتَّ�شـــح لنا اأنَّ التَّ
ا  احل�شـــارة الو�شـــيطة لهو اأعظم بكثري ممَّ

ُعِرَف عنه حتَّى االآن«)19(.
».. اأنَّ التَّاريـــخ يربهـــن وراء كلِّ اإمـــكان 
)18( ولعلَّ هذا االأمر من اإجالء اليهود ثمَّ �شقوط عرو�ض 
عهم على الكذب والتَّزوير  ك�شرى وقي�شر هو الَّذي ي�شجِّ
االإ�شالم  غلبة  ب�شبب  قلوبهم  يع�شر  واأمَلًا  دفيًنا  حقًدا 

وظهوره على اأعدائه من اليهود والنَّ�شارى واملجو�ض.
جيوم  الألفريد  الكالم«  وعلم  »الفل�شفة  انظر:   )19(

19)�ض401(. ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م



م  يـــب اأنَّه ما ِمْن دين اأبًدا حثَّ على التَّقدُّ للرَّ
العلميِّ كما حثَّ عليه االإ�شالم. واأنَّ التَّ�شجيع 
ين  الَّذي لقيه العلـــم والبحث العلمي من الدِّ
االإ�شـــالميِّ انتهى اإىل ذلك االإنتـــاج الثَّقايف 
ام  ا�شـــيِّني واأيَّ ام االأمويِّني والعبَّ الباهـــر يف اأيَّ

دولة العرب يف االأندل�ض.
واإنَّ اأوروبا لتعرف ذلك حقَّ املعرفة؛ الأنَّ 
ثقافتهـــا هي نف�شـــها مدينة لالإ�شـــالم بتلك 
الم  ه�شـــة على االأقلِّ بعد قـــرون من الظَّ النَّ
ا  ام�ـــض، نحـــن ال نقـــول ذلـــك اإعجاًبا منَّ الدَّ
كريات املجيدة يف زمن هجر العامل  بتلك الذِّ
ة وانتقل اإىل  االإ�شـــالمي فيه تقاليده اخلا�شَّ
العمايـــة واإىل الفقـــر الفكـــري، اإذ ال يحـــقُّ 
لنا يف ُبوؤ�شـــنا احلا�شـــر اأن نفتخر باالأجماد 

املا�شية«)20(.
ويف الع�شـــر احلديث قـــام الغرب بقمع 
كثـــري مـــن امل�شـــلمني، والفتك بهـــم حتَّى ال 
ي�شـــلوا اإىل مـــا و�شـــلوا اإليه من ح�شـــارة، 
فع لهم احتكروه الأنف�شـــهم  ومـــن راأوا فيه النَّ
ـــا  هيـــب، ومن كان خمل�شً غيـــب والرَّ بالرَّ
لدينـــه، يريد نفـــع بلده منعوه مـــن ذلك ولو 

باغتياله والق�شاء عليه!)21(.
ة  يَّ ـــا زعمهـــم اأنَّ االآيـــات املكِّ ثالًثـــا: واأمَّ
كانـــت تتَّجـــه لالختيـــار! واأنَّ املدنيـــة تتَّجه 
للجرب! فهذا من الكذب واالفراء، فالقراآن 
ـــا، وعقيـــدة  بع�شً ق بع�شـــه  الكـــرمي ي�شـــدِّ
االإميان بالق�شـــاء والقدر عقيدة اتَّفق عليها 
الم  ـــالة وال�شَّ �شـــل ـ عليهم ال�شَّ االأنبياء والرُّ
، وال من جيل  ـ، ومل تختلـــف من نبيٍّ اإىل نبيٍّ
ة، فكيف تختلف  ة اإىل اأمَّ اإىل جيل، وال من اأمَّ
يف ر�شـــالة ر�شـــول واحد جاء داعًيـــا اإىل ملَّة 
، داعًيا اإىل  المـ  الة وال�شَّ اإبراهيمـ  عليه ال�شَّ
الدكتور  تاأليف:  االإ�شالم«،  »قالوا عن  انظر: كتاب   )20(

ين خليل )�ض375(. عماد الدِّ
)21( انظر: كتاب »اغتيال العقول احل�شارية املوحدة عرب 
تاأليف: د. رامي حممد  ـ هواية يهودية عريقة«،  التاريخ 

�شامي ديابي.

اخلامتة

ا �شبق عر�شه اأنَّ عقيدة امل�شلمني  تبنيَّ ممَّ
يف الق�شـــاء والقـــدر: هـــي عقيـــدة جميـــع 
الم ـ،  الة وال�شَّ �شل ـ عليهم ال�شَّ االأنبياء والرُّ
واأنَّها مبنيَّة على الو�شطيَّة واالعتدال، فلي�ض 
فيها غلـــوُّ اجلربيَّة حيث اإنَّهم اأنكروا اختيار 
العبد، وزعموا اأنَّه جمبور، واأنَّ الفاعل لفعله 

!y حقيقة هو اهلل 
ة؛ فزعموا اأنَّ  ومل يجفوا كما جفا القدريَّ
اهلل لي�ـــض خالًقا الأفعال العبـــاد، وزعموا اأنَّ 
y! ف�شابهوا  العبد هو اخلالق لفعله دون اهلل 

د اخلاِلِقني. املجو�ض يف زعمهم بتعدُّ
وتبنيَّ مدى جهل و�شـــالل امل�شت�شرقني، 
هـــم ما فتئـــوا يطعنون يف دين االإ�شـــالم،  واأنَّ

رق. ويحاولون ت�شويهه ب�شتَّى الو�شائل والطُّ
دَّ علـــى امل�شت�شـــرقني من  وتبـــنيَّ اأنَّ الـــرَّ
هـــم يبنـــون طعونهم على  اأي�شـــر االأمـــور؛ الأنَّ
تـــي ال تنطلي اإالَّ على  االأكاذيب الوا�شـــحة الَّ
ـــا عن تعلُّم  مـــن كان بعيًدا عن دينه، معر�شً

ة واجلماعة. نَّ عقيدة اأهل ال�شُّ

لفيَّة،  فاأو�شي امل�شلمني بتعلُّم العقيدة ال�شَّ
ـــالل،  واحلـــذر من عقائـــد اأهل البدع وال�شَّ
وليعرفوا طرق اأعداء االإ�شالم وو�شائلهم يف 
كيفية ت�شـــويه دين االإ�شـــالم؛ لي�شهل عليهم 
دُّ على اأعداء االإ�شالم، وليكونوا منذرين  الرَّ

1   1   1ملا وراءهم.
ـــق جميع امل�شـــلمني مِلَا  اأ�شـــاأل اهلل اأن يوفِّ
ـــالح، واأن يردَّ كيد  فيه اخلري والهدى وال�شَّ

االأعداء يف نحورهم.

د،  نـــا حممَّ و�شـــلَّى اهلل و�شـــلَّم علـــى نبيِّ
وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

توحيـــد ربِّ العاملني، جـــاء داعًيا اإىل ما كان 
�شـــل من قبله، فديـــن االأنبياء واحد  عليه الرُّ

و�شرائعهم خمتلفة يف االأحكام الفرعيَّة.
ـــة اإثبـــاٌت اأنَّ العبد له  ففي االآيـــات املكيَّ
اختيار، واإثبات اأنَّه ي�شـــتمدُّ هدايته من اهلل 
وهـــو مـــا ي�شـــفه اأولئـــك امل�شت�شـــرقون باأنَّه 

عقيدة اجلرب!
قال تعاىل يف �شورة االإ�شراء وهي مكيَّة: 

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 ،]m\[ وئ﴾  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
وهـــذه االآية �شـــريحة بـــاأنَّ العبد لـــه اختيار 

واإرادة.
وقال تعـــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦ﴾ ]\m[، فهذه االآية وا�شحة 
يف اأنَّ الهداية بيد اهلل، ومن اأراد اهلل اإغواءه 

فلن يجد له من دون اهلل نا�شًرا.
يَّة كما  ـــور املكِّ وهذا املعنـــى كثرٌي يف ال�شُّ

ة: ﴿ ک  يَّ َمر وهي مكِّ قال تعاىل يف �شـــورة الزُّ
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ﴾، وقـــال تعاىل يف �شـــورة التَّكوير وهي 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ﴿ى  ـــة:  يَّ مكِّ
ېئ﴾،  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
وقـــد جمـــع اهلل يف هـــذه االآية بـــني اأنَّ العبد 
له اختيار وم�شـــيئة، وكذلك هو حتت م�شيئة 

اهلل.
ا،  ه بع�شً ق بع�شُ وهكذا كتاُب اهلل ي�شـــدِّ

1   1   1ولي�ض كما زعم هوؤالء امل�شت�شرقون. ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م20



مسائل منهجية

الزواوي ملياين 1 وهران

ا  ا�ض منذ دهوٍر طويلة يح�شـــبون فيما يح�شـــبون اأنَّ التَّ�شـــوُّف لي�ض يعدو اأن يكون �شـــلوًكا روحيًّ ال يزال النَّ
ف�ض من دواعي االآثام وغرائز االنفالت؛ بطرائق �شـــتَّى؛  ـــا، لي�ض من غر�ٍض ل�شـــالكه اإالَّ اجتثاث ما بالنَّ حم�شً
وح  جمعت بني ما كان م�شروًعا ـ على ِقلَّته ـ وما كان ممنوًعا ـ على �شعته ـ وكان ق�شُدهم من ذلك اإ�شالَح الرُّ

ينة الب�شريَّة. ٍة بعيًدا عن االإخالد اإىل الطِّ ف�ض اإىل معارَج قد�شيَّ واالرتقاء بالنَّ
�ض هذا املعنى مبجموع �شوٍر منها: العزلُة  ـــالك عند القومـ  ي�شـــخِّ ـ  و هو لقب ال�شَّ ـــويفُّ لهذا فقد كان ال�شُّ
ة لي�شـــفَو له ب�شـــُر  ة املادَّ وح من مادَّ لمـــة؛ اإمعاًنا يف تخلي�ض الرُّ ف�ض واختياُر الظُّ وطلـــُب اخَللـــوة وجتويـــُع النَّ
؛ فاأنَّى له اأن ي�شـــيء يف ُدجلة اأو يرقى  ًدا عنيًفا مل ينزل به وحٌي وال جاء به نبيٌّ قطُّ ه كان جترُّ الب�شـــرية، لكنَّ

اإىل علياء؟!
ـــا وخرج عن اإطاره بعد اأن تغلغلـ   ـــلوكـ  �شـــار وهًما حم�شً لكنَّ هذا املعنى للتَّ�شـــوفـ  املقت�شـــر على ال�شُّ
ريعة لتلبُّ�ض بع�ض الفقهاء واالأ�شوليِّني به، وكان من ثمرات ذلك اعتباُر  اأعني التَّ�شوَُّف ـ بجذوره يف علوم ال�شَّ

ا ـ هكذا باإطالٍق ـ عند بع�شهم! الك�شف واالإلهام دلياًل �شرعيًّ
بويِّ اأنوذًجا لذلك،  الأجل ذلك اأردت بيان خطر هذا املنهج على علوم االإ�شالم، جاعاًل علَم احلديِث النَّ
ك الهمُم لبحث  ويف، راجًيا اأن تتحرَّ عيف بالك�صف والإلهام ال�صُّ وفرَع الكالم فيه حول ت�صحيح احلديث ال�صَّ

رعيَّة. ذلك يف باقي العلوم ال�شَّ
اق البيطار يف: »حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر« )224/1(: زَّ قال عبد الرَّ

م�شـــقي احلنبلـــي البغدادي  ي الدِّ ـــيخ ح�شـــن بن عمر بن معروف بن عبد اهلل بن م�شـــطفى ال�ّشـــطِّ »ال�شَّ
االأ�شل...

˝ ولذلك قال بع�شهم: بيِّ  وقد �شحَّ عند بع�ض اأهل الك�شف حديث اإحياء اأَبَوي النَّ
بُّ الكرمُي الباري ـــه        اأحياهما الرَّ بيِّ واأمَّ اأيـقـــنـُت اأنَّ اأبـا الـنَّ
حتَّى له �شهَدا بف�شـل ر�شالــة        �شدق، فتلك كـرامة الـمختـار

1 علم الحديث أنموذجا 1اختراق التصوف العلوم الشرعية
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هذا احلديث ومن يقول ب�شعفه
عيف عن احلقيقة عاري فهو ال�شَّ
˙ �شـــنة األـــف ومائتني واأربع  وتويف 
و�شـــبعني مـــن الهجـــرة، ودفـــن يف مقـــربة 

قا�شـــيون يف �شـــفح اجلبـــل، 
وقربه ظاهـــر معروف رحمه 

اهلل تعاىل.
وجـــاء يف كتـــاب »بريقـــة 
ـــة يف �صـــرح طريقة  مموديَّ

دية و�صريعة نبويَّة« )459/2(: ممَّ
َح اأَْو  ـــلَِّي َرْكَعـــَة َكَذا اأَْو ُي�َشـــبِّ »...)اأَْو ُي�شَ
ْلًفـــا َكَما ُهَو الـُمَتَعاَرُف؛  ُيَهلَِّل( َنْحَو �َشـــْبِعنَي اأَ
يـــِن بِن  ِيي الدِّ بَنـــاًء َعَلـــى َمـــا ُنِقـــَل َعـــْن حُمْ
اِفَظُه  ـــيك بِه َعَلى اأَْن حُتَ ، َوالَِّذي اأُو�شِ الَعَرِبيِّ
ِ بِعْتِق َرَقَبِتك  َي َنْف�َشك ِمن اهللَّ َعَلى اأَْن َت�ْشـــَرِ
اِر باأَْن َتُقوَل اَل اإَلَه اإالَّ اهلُل �َشْبِعنَي اأَْلَف  ِمن النَّ
ْو  اِر اأَ ٍة؛ َفاإِنَّ اهلَل ُيْعِتُق بَهـــا َرَقَبَتك ِمَن النَّ َمـــرَّ

ا�ِض. َرَقَبَة َمْن َيُقوُلَها ِمَن النَّ
ين  ، َوَلَقْد اأَْخرَبَ َوَرَد يف َذِلـــَك َخرَبٌ َنَبـــِويٌّ
يِنُّ اأَنَّ  ا�ـــضِ اأَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ الَق�ْشـــَطالَّ اأَُبو الَعبَّ
ِبيِع الـَماِلِقـــيَّ َكاَن َعَلى َماِئَدِة  ـــْيَخ اأََبا الرَّ ال�شَّ
ْكـــَر، َوَكاَن  َطَعـــاٍم، َوَكاَن َقـــْد َذَكـــَر َهـــَذا الذِّ
ِغرٌي ِمْن اأَْهِل الَك�ْشِف،  َعَلى الـَماِئَدِة �َشـــابٌّ �شَ
َعـــاِم َبَكـــى َوَقاَل:  َفِعْنَدَمـــا َمـــدَّ َيـــَدُه اإىل الطَّ
ِبيِع:  َم! َقـــاَل اأَُبو الرَّ ـــي يف َجَهنَّ الأَينِّ َراأَْيـــت اأُمِّ
ْعَتـــاِق  ْوِحيـــَد الإِ َفَوَهْبـــت يف َنْف�ِشـــي َهـــَذا التَّ
ِ َقْد َخَرَجْت  : احَلْمـــُد هلِلَّ ـــبيُّ ِه، َفَقاَل ال�شَّ اأُمِّ
ِبيِع:  ُبو الرَّ اِر َم�ْشـــُروَرًة!! َفـــاأََكَل َفَقاَل اأَ ِمَن النَّ
َبـــِويُّ َوَك�ْصُف  َف�َصـــحَّ ِعْنـــِدي َهـــَذا اخَلـــرَبُ النَّ
بـــيِّ َفِمْثـــُل َهـــَذا اخَلـــرَبِ َواإِْن كان  َهـــَذا ال�صَّ
اِئـــِل  �َصِعيًفـــا َلِكـــْن َيُجـــوُز الَعَمـــُل بـــِه يف َف�صَ
َما يف َتاأِْييِد َن�ـــضٍّ َومَلْ ُيَخاِلْف  الأَْعَمـــاِل �ِشـــيَّ
ـــاَياُه  الِقَيا�َض، َوِلَهَذا َوَقَع يف َعَمِل َبْع�ٍض َوَو�شَ
َكُمالَّ ُخ�ْشـــرو َواْبِن الَكَماِل، َوَوَقَع يف »ِم�ْشَكاِة 
ـــْيِخ َعْبِد  َفاِت ال�شَّ ـــنَّ االأَْنـــَواِر« َويف َبْع�ـــضِ ُم�شَ

.»... ْحَمِن الب�ْشَطاِميِّ الرَّ
ين اإىل  قلت: هـــذا الأنهـــم يق�شـــمون الدِّ
لهـــذا  تبـــع  ا�ـــض  النَّ واأنَّ  �شـــريعة وحقيقـــة، 
ـ  عندهـــم  ـ  ـــريعة  ال�شَّ اأهـــل  اإذ  التَّق�شـــيم، 
بينما  ر�شـــومه،  وقفوا عنـــد 
اإىل  احلقيقـــة  اأهـــل  و�شـــل 
وغا�شـــوا  باطنـــه،  منتهـــى 
يف مـــدارك فهومـــه، بالقدر 
الَّذي مل ت�شتوعبه عقول اأهل 
ـــريعة، وال فهمـــت مغـــزاه، ويف هذا من  ال�شَّ
ـــلف ما لي�ض بخـــاف، ولهذا  التَّجهيـــل وال�شَّ
: ناقـــاًل عن �شـــيخه اأبي  قـــال القرطبي 
ا�ـــض قوله ـ وهو ينعـــى رداءة مذهبهم ـ:  العبَّ
»ذهب قوم من زنادقة الباطنيَّة اإىل �شلوك 
ـــرعيَّة  طريق ال تلـــزم منه هذه االأحكام ال�شَّ
ا  ة اإنَّ ة العامَّ ـــرعيَّ فقالوا: هذه االأحكام ال�شَّ
ا  ـــة، واأمَّ يحكـــم بهـــا علـــى االأغبيـــاء والعامَّ
االأولياء واأهل اخل�شو�ض فال يحتاجون اإىل 
ا ُيراد منهم ما يقع  تلك النُّ�شـــو�ض، بل اإنَّ
يف قلوبهـــم، ويحكـــم عليهم مبا يغلب عليهم 

من خواطرهم«)1(.
:، والهدى  هكـــذا قال 
بيـــد اهلل وحـــده، غـــري اأنَّ ما 
يجـــب التَّنبيه اإليـــه هنا رفًعا 
للَّب�ـــض؛ اأنَّ اأهـــل العلـــم حني 

ين،  ـــي، ودالئل الدِّ لقِّ تكلَّموا عن م�شـــادر التَّ
وكـــذا حـــني تكلَّمـــوا عـــن �شـــروط االجتهاد 
وا الك�شـــف، فيما  ـــة املجتهد، مل ي�شـــمُّ واأهليَّ
ـــروط واالأدوات، ولـــو كان  ذكـــروا مـــن ال�شُّ
ة بهذه االأهميَّة،  الك�شف يحمل حقيقة دالئليَّ
ما كانوا ليغفلوا عنه يف بابه، وكتب االأ�شـــول 
منثـــورة ومباحـــث االجتهاد فيها م�شـــهورة، 
ولهذا قال يف »ك�شـــف االأ�شرار« )59/6(: 
ٌة قاطعٌة ال َي�َشُع  ” حجَّ بيِّ  »َفاإِنَّ اإلهاَم النَّ

)1( »تف�شري القرطبي« )40/11(.

ٍة«. ِه َلي�ص ِبُحجَّ اَلَفُتُه ِبوجٍه، َواإِلَهاُم َغرْيِ خُمَ
يف  »الف�شـــول  يف  ـــا�ض  اجل�شَّ وقـــال 
ا�ـــضِ َمن  االأ�شـــول« )382/3(: »ومـــن النَّ
نَّ العلـــوَم اإلَهـــاٌم ِمـــن اهلل َتَعـــاىَل،  يزعـــُم: اأَ
َواأَنَّ النَّظَر َواال�شـــِتدالَل ال ُيو�شالن اإىل ِعْلٍم 
ِتـــي ذكرناهـــا يف االأمر  َيـــِرُد؛ ِلَن�ـــضِّ االآِي الَّ
باال�شـــتدالل َواحَلثِّ َعَلى النَّظر َوالِفكِر، َوال 
ـــْن َيُقوُل: َقْد  ميكن الَقاِئَل بِه االنف�شـــاُل مِمَّ
اأُلِهمـــت العلَم باإبَطاِل االإلهـــاِم... واإىل ذلك 
ُ اأعلم  يـــوؤوُل عاقبُة مذاهـــِب املُبِطِلـــني، َوَاهللَّ

واب«. بال�شَّ
: يف »االأ�شـــواء«  ـــنقيطي  ال�شَّ وقـــال 
اأنَّ  االأ�شـــول  يف  ر  املقـــرَّ »اإنَّ   :)387/3(
االإلهام مـــن االأولياء ل يجوز ال�صتدلل به 

على �صيء«.
ـــة«  وقـــال الربزجنـــي يف »تعار�ـــض االأدلَّ
لي�ـــص  الإلهـــام  اأنَّ  »واحلـــّق   :)149/1(
ـــة اإفتـــاء  يَّ ـــة ملزمـــة؛ الأنَّ مـــداره حجِّ بحجَّ
ـــك مبثـــل ذلك على  ة التَّم�شُّ القلـــب، و�شـــحَّ
قة الأحد بعد  وجود الع�شمة، وهي غري متحقِّ

.»˝ د  بيِّ حممَّ وفاة النَّ
فمـــا على مـــن ينكر هذا 

اإالَّ املراجعة.
نعـــم قـــد ذكـــرت بع�ض 
الكتـــب كالًما حـــول االإلهام 
ـــادر من قلـــب معمـــور بالتَّقـــوى، خلّي  ال�شَّ
مـــن البدعة والهوى، قد �شـــرب مـــن كاأ�ض 
الوحـــي حتَّى ارتوى، مبا يجعـــل للتَّقوى اأثًرا 
كبرًيا يف ا�شـــتجالب التَّوفيق، اإذا ُبِنيت على 
هذا االأ�شـــا�ض الوثيق، بل هو ـ واهلل! ـ اأق�شد 
التَّوفيق ـ منوط بها مناط املُ�َشـــبَّب ب�شـــببه، 
واملعلـــول بعلَّته، وما خذل اهلل اأحًدا، يف علم 
ى من  اأو عمل اإالَّ الأنَّه تخلَّى عن لبو�شها فتعرَّ
اأن هنا؛ النَّظر يف  ا ال�شَّ اأ�شباب الوقاية، واإنَّ
ا  الفرق بني �شدق التَّقوى وغرور الهوى، ممَّ

 ” النَّبـــيِّ  اإلهـــاَم  َفـــاإِنَّ 
َي�َصـــُع  ل  قاطعـــٌة  ـــٌة  حجَّ
لَهـــاُم  َواإِ ِبوجـــٍه،  اَلَفُتـــُه  ُمَ

ٍة ِه َلي�ص ِبُحجَّ َغرْيِ

اأنَّ  الأ�صـــول  يف  ر  املقـــرَّ اإنَّ 
الإلهام من الأولياء ل يجوز 
ال�صتـــدلل بـــه علـــى �صيء
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ُيَظنُّ �شـــالًحا وفالًحا، وهو عنـــد اهلل ِقباٌح 
ـ تنبعث مـــن القوم كفاًحا ـ وما ينفع �شـــبًحا 
يف �شـــورة اإن�شـــاٍن اأغـــواُه ال�شـــيطان، فتكلَّم 

حمن؟!!! بالهذيان، وهو يظنُّه مدًدا من الرَّ

دُّ على مـــن ينربي  ومـــن هنا ُيعلـــم الـــرَّ
فاع  ـــا ليقول يف �شـــورة املنت�شب للدِّ معر�شً
ة مـــا عليـــه مذهـــب القـــوم: فما  عـــن �شـــحَّ
:: »اإنَّ  بيـــع بن خثيـــم  تقـــول يف كلمة الرَّ
هاِر  ِمن احلديث حديًثا له �شـــوٌء ك�شـــوِء النَّ
َنعرُفـــه، َواإِنَّ ِمـــن احلديـــِث حديًثا َلـــُه ُظلمٌة 
جل الَّذي  ـــة الرَّ كظلمِة اللَّيِل ُننكُره«)2(، وق�شَّ
قـــال: علمت اأنَّ هذا العلم اإلهـــام؟ وفيها اأنَّ 
ة  بي ُزرعـــَة فقال: َما احلجَّ رجـــاًل َجاَء  اإىَل اأَ
ُة يف ذِلك  يف َتعليلُكم احلديث؟ فقال: احلجَّ
اأَن َت�شـــاألني َعن حديٍث َلُه علَّـــٌة فاأَذكر ِعلََّتُه، 
د بَن ُم�شلِم بِن َواَرَة فت�شاأََلُه  ُثمَّ تق�شـــد حممَّ
اِزيَّ  َلـــُه، ُثمَّ َتق�شـــد اأََبا َحـــامِتٍ الرَّ َعْنـــُه َفُيَعلِّ
َفُيَعلِّلُه، ُثمَّ َتنُظر َفـــاإِن َوَجدت بيننا اختالًفا 
ا َتَكلََّم َعَلى ُمَراِدِه،  يف ِعلَِّتِه؛ َفاعَلم اأَنَّ ُكالًّ ِمنَّ
ِفَقًة فاعلْم َحِقيَقَة َهَذا  َواإِن َوَجدت الكلمَة ُمتَّ
َفَقت َكِلمُتهم، َفَقاَل:  ُجُل َفاتَّ العلم، ففعَل الرَّ

نَّ َهَذا العلَم اإْلَهاٌم)3(.  اأَ�ْشَهُد اأَ

اجلواب اأن ُيقال:
اإنَّ الأهـــل احلديـــث قواعـــَد من�شـــبطًة، 
وقوانني منتظمًة يف غربلة االأخبار وت�شـــفية 
االآثار، اأخذها تابعهم عن �شابقهم واآخرهم 
ة و�شـــبًطا عن بيان،  لهم، اأخًذا بحجَّ عـــن اأوَّ
ا�ـــض اأنَّ قواعـــد القوم  ر من النَّ ومـــن يت�شـــوَّ
وقوانيَنهـــم، جـــاءت هكذا من فـــراغ، بعيًدا 
رعيَّة، فهو  نات ال�شَّ ة والبيِّ عن احلجج العلميَّ
جاهـــٌل كلَّ اجلهل بعلـــوم القـــوم وفهومهم، 
ولي�ض بني هذا وبني اإدراك ذلك اإالَّ اأن يعمد 

رعيَّة« البن مفلح )211/2(. )2( »االآداب ال�شَّ
)3( َرَواُه احَلاِكُم يف »معرفة علوم احلديث« )�ض74 ـ 75(.

اإىل تراجمهم، ال�شـــيما روؤو�شـــهم، وخوا�ّض 
بـــني منهـــم لينظـــر عـــن  تالمذتهـــم، واملقرَّ
قرٍب �ِشـــرَي القـــوم، ويرى عن كثـــب حالهم، 
فاإنَّه لن يجد اإالَّ حافًظا متقًنا؛ �شـــغله حفظ 
احلديـــث عـــن اأهلـــه ومالـــه، بل عن نف�شـــه 
وماأكله وم�شـــربه، اإذا ظفر باحلديث و�شـــحَّ 
نيا  عنده، فرح بـــه، وكان عنده خرًيا من الدُّ
وما فيها، مع ن�شـــيب وافـــٍر وحظٍّ زاخر من 
األُّه، ليجمعـــوا بني العلم والعمل  العبـــادة والتَّ
مهم مـــن االأخيـــار، وفراًرا  ـــًيا مبـــن تقدَّ تاأ�شِّ
مـــن َزَغل العلم وَدَخنـــه، وعليه؛ فما اأُتي من 
هم، وجتاهل  ن جهل على القوم فذمَّ اأُتـــي ممَّ
عليهـــم ف�شـــبَّهم؛ اإالَّ مـــن جهله بـــكلِّ ما مرَّ 
بياُنـــه، وليَت �شـــعري ما ذنُبهـــم اإْذ كان من 
ًرا ال يعي،  يعاجلـــون بليًدا ال يفهـــم اأو متحجِّ
بـــل غايُة مثـــل هـــذا اأن يذعن ملـــا اأْفَتـــْوه به 
اإذا �شـــاألهم، واأن ي�شـــلِّم لهم ملا قالـــوه ، ولو 
ه منه من  ـــا فقَّ َهُه ممَّ اأراد اهلل بـــه خرًيا لفقَّ
يعيُبهـــم، واإنَّ مثَل هذا لو قيل لـــه: اإنَّ الوِرَق 
ـــرييف  ـــذي معك؛ به زيٌف، لهْروَل اإىل ال�شَّ الَّ
ه�شة،  ع�شـــاه يطرد عنه �شيطاَن الهو�ض والدَّ
ه من ذلك، هبَّت  نه وبنيَّ له خلو�شَ فاإذا طْماأَ
اأ  اجي مَن الكْرب، ومل يتجرَّ عليه ن�شـــائُم النَّ
ـــرييف عن وجه ذلك، لدرايته  اأن ي�شاأل ال�شَّ
قـــد والفح�ـــض، واأنَّ  ـ هـــو ـ بجهله بهـــذا النَّ
ـــاأن،  ة علمه بهذا ال�شَّ ـــرْييف ُموؤمتـــٌن لقوَّ ال�شَّ
وت�شـــلُّعه فيـــه، مبـــا يجعـــل �شـــوؤال اجلاهل 
ـــرِّ َعياَيًة وِثقـــاًل، ورحمُة اهلل  باالأمر عن ال�شِّ

على اأهل احلديث.

َذَكَر الُبَخاِريُّ َعْن ابـــِن امَلِديِنيِّ َعن ابِن 
َمْهـــِديٍّ َو�َشـــاأََلُه َرُجـــٌل َعـــْن َذِلَك َفَقـــاَل َعْبُد 
اِقـــَد َفاأََرْيته  ْحَمـــِن: اأََراأَْيـــت َلـــْو اأََتْيـــت النَّ الرَّ
ٌد َوَهَذا �شـــتُّوق،  َدَراِهَمـــك، َفَقـــاَل: َهـــَذا َجيِّ

ـــْن َذِلَك،  ُلُه َعمَّ َوَهـــَذا ُنَبْهـــَرج، اأَُكْنـــت َت�ْشـــاأَ
اأَْو ُكْنـــت ُت�َشـــلُِّم االأَْمَر َلُه؟ َقـــاَل: ال، َبْل ُكْنت 
ْمَر اإَلْيـــِه َقاَل: َفَهـــَذا َكَذِلَك ِلُطوِل  اأُ�َشـــلُِّم االأَ

ِة«)4(. الـُمَجاَل�َصِة َوالـُمَناَظَرِة َواخِلرْبَ

َجَهابـــَذًة  ِلالأََثـــِر  »اإنَّ  �شـــريح:  وقـــال 
َكَجَهاِبَذِة الَوِرِق«)5(.

ـــر لك كلمـــة ابـــِن َمْهِديٍّ  هـــذا كلُّه يف�شِّ
ـــَلِة  العظيمـــة علـــى وجازتهـــا: »ِعْلُمَنـــا ب�شِ
احَلِديـــِث كَهاَنـــٌة ِعْنـــَد اجَلاِهـــِل«، لتعلـــم اأنَّ 
ـــا انقلبت كهانة عنـــد اجلاهل  ة اإنَّ الق�شـــيَّ
ا عند القوم ف�شـــببها طول  لفرط جهله، واأمَّ

الـمجال�شة واملناظرة واخلربة.

وذلـــك اأنَّ الـمجال�شـــة جتلـــب املذاكرة، 
وهـــذه طريـــٌق للمناظـــرة واملباحثـــة، وهذه 
بدورها مثمـــرة للخربة واملُْكَنة؛ فالق�شـــيَّة 
ة، لي�ض اإالَّ،  ق�شـــيَّة علم ودليل، وبحث وحجَّ
حى عند القوم �شرب طرق احلديث  وقطب الرَّ
ـــحيح  واأ�شـــانيده واعتبار ذلك بالنَّظر ال�شَّ
والفهم الثَّاقب الَّذي توارثوه من خالل طول 
ربة حتَّى �شار ملكًة، وكلماُتهم  املمار�شة والدُّ
يف ذلك �شريحٌة فيه وقا�شيٌة به؛ قال اأحمد 
مَلْ  احَلِديـــِث  ُطـــُرُق  ُيْجَمـــْع  مَلْ  »اإَذا   ::
ا«، وقال  ُه َبْع�شً ـــُر َبْع�شُ ُيْفَهْم، َواحَلِديُث ُيَف�شِّ
ابن املديني: »الباب اإذا مل تمع طرقه مل 
تتبنيَّ علَّته«، وقال ابن اجلوزي: »َوِمْن ُعُلوِم 
احَلِديِث َمْعِرَفُة ِعَلِلِه، َوَذِلَك بَجْمِع ُطُرِقِه«، 
ها اجلاهل بعد ذلك  فـــاإذا ُعلم هذا فْلُي�َشـــمِّ

كهانة اأو بالَّذي ي�شاء!
نعـــم، قد ين�شـــرف بع�ـــض اأهـــل العلم 
اأحياًنـــا عن ذكـــر البيان لكـــن لغاية ما هي 
ا قد  ـــة، اإنَّ اأبعـــد اأن تكـــون لفقـــر يف احلجَّ

)4( اأخرجه ابن عدي يف »الكامل« )109/1(.
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يوجد فيهم من قد ال يح�شـــنه؛ فيح�شبه من 
يـــراه منه، جهاًل وعيًّا، ومـــا درى هذا اأنَّ ما 
كلُّ �شـــاحِب حقٍّ يقدر على ترتيب احلجاج، 
ا�ـــض بالفجـــاج، وهـــو لـــو  واإن كان اأدرى النَّ
اأمكنه البيان فنطق الأفلق، »واأفَلَق ُفالٌن...: 
ـــاِعُر...: اإذا  اإذا جـــاَء بعَجٍب ومنه اأْفَلق ال�شَّ
اأتى بالَعجيِب يف �ِشْعِره«)6(،  بل لقد ُوِجد من 
ا�ض من يكون ف�شيًحا، ثمَّ اإذا اأراد البيان  النَّ
: وهو َمن َتراُه  ونه: املُْرَتكَّ عيي، وهو من ُي�شمُّ
َم َعِيَي)7(، وبه تعلم اجلواب  َبليًغا، واإذا خا�شَ
ا قد ي�شت�شـــكله البع�ض من �شكوت بع�ض  عمَّ
ـــة يف التَّعليل،  ـــة احلديث عن بيان احلجَّ اأئمَّ
جل عن اجلواب وهو اأقدر  بل قد ي�شـــكت الرَّ
عليـــه، ما منعه منه اإالَّ �شـــعة قدره و�شـــربه، 
ـــَعة خماطبه ودناءتـــه، واأن ال ينجرَّ معه  و�شَ
نب، اإالَّ ما  اإىل �شفالته، وما حمل هذا من الذَّ
يت بالبلهاء )من  زينة �شـــمِّ اقة الرَّ حملت النَّ
البله( ت�شـــبيًها لها باحلمقاء؛ الأنَّها �شـــارت 
ال تنحا�ـــض من �شـــيٍء مكانة ورزانـــًة؛ بينما 

االأخرى ال تنحا�ض من جهل وغفلة؟
 :)376/3( »القامو�ـــض«  يف  جـــاء 
اَقُة ال َتْنحا�ُض من �شـــيٍء َمكاَنًة  »والَبْلهاُء: النَّ

وَرزاَنًة، َكاأَنَّها َحْمقاُء«.
قلت: ومـــن هذا الباب االن�شـــراُف عن 
جـــواب اجلاهـــلـ  اإالَّ على قـــْدر عقلهـ  وعدُم 
الالت؛ اإذ  اخلو�ض معه يف وجوه احلجج والدِّ

ال طاقَة له بذلك بل واأّنى له؟!
فالق�شـــُد ـ اإذن ـ اأنَّ �شـــكوَت من �شـــكت 
ة العلميَّة  لي�ض نا�شـــًئا عن عدم وجـــود احلجَّ
ُحُجـــب  مـــن  اأنَّ حاجًبـــا  اأو  يف �شـــدورهم؛ 
الغيب حب�شـــها عنهم! ولـــو كان االأمر كذلك 
ا،  ـــا مرفو�شً �شً ا وتخرُّ ل�شـــار تخميًنا حم�شً
ا�ض منه يف ما�ٍض ويف  ثني اأبـــراأ النَّ فئُة املحدِّ

)6( »تاج العرو�ض« )6553/1(.
)7( »القامو�ض املحيط« )28/3(.

حا�شر.
1 ما هي حقيقة الإلهام؟

»االأ�شـــواء«  يف  ـــنقيطي  ال�شَّ قـــال 
اال�شـــطالح:  يف  »واالإلهـــام   :)388/3(
ـــدر من  اإيقاع �شـــيء يف القلـــب يثلج له ال�شَّ
ة،  ة عقليَّ غري ا�شتدالل بوحي وال نظر يف حجَّ

يخت�ضُّ اهلل به من ي�شاء من خلقه«.
قلـــت: اخت�شـــا�ض اهلل تعـــاىل لبع�ـــض 
اخللق به من غري االأنبياء ـ عليهم ال�شالم ـ، 
دليل على اال�شـــطفاء واالختيار، ومن �شاأنه 
قيَّة  و هـــو كذلـــك اأن يقع على اخلال�شـــة النَّ
ـــفيَّة، من املختار منه، على اأنَّ  بدة ال�شَّ والزُّ
هاهنا اأموًرا ثالثًة على املرء اأن يجعلها منه 
ـــر  : ف�شَّ على ُذْكـــٍر: اأحدها: اأنَّ البخاريَّ 
ـــواب على ل�شان امللَهم؛  االإلهام باإجراء ال�شَّ
ووي ]�شـــرح م�شلم رقم )4411([:  قال النَّ
ـــواب علـــى  »وقـــال البخـــاري: يجـــري ال�شَّ

األ�شنتهم«. 
ثانيهـــا: اأنَّ امللَهم اإْن �شـــحَّ له �شـــيء من 
ـــة نف�شه من دون اأن  ذلك فيعمُل به يف خا�شَّ
يلـــزم به غرَيه ف�شـــاًل عن اأن يجعله �شـــرًعا 

انيًّا لعموم اأهل امللَّة. ربَّ
قـــال ابن تيمية: »فاإلهـــام مثل هذا دليل 
ـــى ال ُيقاَبـــل باإلهاٍم من  ـــه...«، ثـــمَّ حتَّ يف حقِّ

غريه اأو حتَّى من عند نف�شه 
ل، ولك  ينق�ـــض اإلهاَمـــه االأوَّ
ر كم من الف�شاد يف  اأن تت�شوَّ
هذا، وقد �شبق قول �شاحب 
الَقاِئَل  الف�شول: »َوال ميكن 
ـــْن َيُقوُل:  بِه االنف�شـــاُل مِمَّ
َقـــْد اأُلِهمـــت العلـــَم باإبَطاِل 

االإلهـــاِم... واإىل ذلك يـــوؤوُل عاقبُة مذاهِب 
واب«. املُبِطِلني َواهلُل اأعلم بال�شَّ

عـــي اإلهاًما ما  ثالثهـــا: اأن يكـــون من يدَّ
ريقة  الح والتُّقى على الطَّ على قدٍر من ال�شَّ

ر اأن يكون هلل ويلٌّ على  ـــة اإذ ال ُيت�شـــوَّ بويَّ النَّ
ـــا اأن ياأتَي  ˝، اأمَّ غـــري طريقة ر�شـــول اهلل 
عـــي الَوالية بالغنـــاء!! واالعتكاف  ـــاٌل يدَّ دجَّ
علـــى الِق�شـــاع!! واأٌخ اآخـــُر لـــه، مفطوٌم من 
ه اإبلي�ض مبا يجد يف  �شـــاع!! قد غـــرَّ نف�ض الرِّ
داع!! وجعل ُيغ�شى  راأ�شه من الو�شاو�ض وال�شُّ
عليه تارة وي�شتفيق اأخرى، وهو كلَّما ا�شتفاق 
�شـــوا من �شـــيخكم  جعـــل يقـــول: تعالـــوا تلمَّ
االإلهـــام واالنتفاع!!! فهاهنا ُيقـــال: تاهلل اإنَّ 
نِّ  ـــذي يقول بَوالية هوؤالء ُمْعِظٌم �شـــوء الظَّ الَّ
مبـــواله، وال هو ـ واهلل! ـ قد قـــدره حقَّ قدره، 
ل نامو�ض احلكمِة  ـــه باعتقاده هذا، عطَّ اإذ اإنَّ
يف خلقـــه واأمره، فجعـــل الفقيه كاملُ�ْشـــَتِفيه 
َق،  ـــفيه، واهلُل فرَّ )االأكـــول()8(. والتَّقيَّ كال�شَّ

َب لكلٍّ منهم �ُشغاًل ِلِفيه. فرتَّ

»االعت�شـــام«  يف   : ـــاطبي  ال�شَّ قـــال 
)506/2(: »واخلام�ـــض )مـــن مذاهـــب 
مان  ـــرِة الزَّ اأهـــل االأهـــواء( راأُي نابتٍة ُمتاأخِّ
عـــي التَّخلـــق بخلق اأهل التَّ�شـــوُّف  ـــن يدَّ ممَّ
مـــني... يعمـــدون اإىل مـــا نقـــل عنهم  املتقدِّ
يف الكتـــب مـــن االأحـــوال اجلاريـــة عليهم اأو 
ـــادرة عنهـــم، فيتَّخذونها ديًنا  االأقـــوال ال�شَّ
ريقة، واإن كانت خمالفة  و�شـــريعًة الأهل الطَّ
مـــن  ة  ـــرعيَّ ال�شَّ للنُّ�شـــو�ض 
اأو خمالفة  ة،  ـــنَّ الكتاب وال�شُّ
الح،  لف ال�شَّ ملا جاء عن ال�شَّ
فتيـــا  اإىل  يلتفتـــون معهـــا  ال 
مفـــٍت، وال نظـــر عـــامل، بـــل 
هـــذا  �شـــاحب  اإنَّ  يقولـــون: 
الكالم ثبتـــت َواَليُته، فكلُّ ما 
، واإن كان خمالًفا، فهو  يفعلـــه اأو يقوله حـــقٌّ
ن ُيقتدى به، والفقُه للعموم، وهذه  ا ممَّ اأي�شً

طريقة اخل�شو�ض.
)8( »القامو�ض« )328/3(.

اأنَّ امللَهـــم اإْن �صـــحَّ له �صيء 
يف  بـــه  فيعمـــُل  ذلـــك  مـــن 
ـــة نف�صـــه مـــن دون اأن  خا�صَّ
يلـــزم بـــه غـــرَيه ف�صاًل عن 
ـــا  ربَّانيًّ �صرًعـــا  يجعلـــه  اأن 
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نَّ بتلـــك االأقوال  فراهم يح�شـــنون الظَّ
د  نَّ ب�شريعة حممَّ واالأفعال، وال يح�شنون الظَّ

جال وترك احلّق«. باع الرِّ ˝، وهو عني اتِّ
ـــة يف هذا  ومـــن لطيف العبـــارات العلميَّ

لَلّّكنويِّ  ـــدد، ما وجدته  ال�شَّ
املرفوعـــة«  »االآثـــار  يف   :
عـــن  يتكلَّـــم  وهـــو   )76(
غائب حيث قال:  �شـــالة الرَّ
يف  غائـــب  الرَّ ليلـــة  »ِذكـــُر 
وغـــريه  االأ�شـــرار«  »بهجـــة 
وهـــو  ف�شـــلها،  اإالَّ  اليثبـــت 

ا املنكر هو اأداء �شالة  لي�ض مب�شـــتنكر، واإنَّ
غائب فيها اأخـــًذا باحلديث الوارد فيها،  الرَّ
وال اعتبار لوقوع حديثها يف »الغنية« وغريها 
ة، فاإنَّ العربة يف باب ثبوت  وفيَّ من كتب ال�شُّ
جال،  جال ل ك�صف الرِّ احلديث هو نقد الرِّ
ثـــني يف هذا البـــاب واقع يف  ومبالغـــة املحدِّ

مو�شعها...«.
 : قلت: ول�شـــيخ االإ�شـــالم ابـــن تيمية 
كلمـــاٌت يف »جممـــوع الفتاوى« لـــه حول هذا 
املو�شوع فيها فوائُد ودقائُق؛ بنيَّ فيها معنى 
االإلهـــام، ومن ينفـــع اأن يكـــون اإلهاُمه حّجًة 
ومـــْن ال؟ ومتـــى؟ لكـــْن على مـــن يقروؤها اأن 
يفعل ذلك بنظٍر من حديد واإمعان �شـــديد؛ 
: وبني  ـــذي ذكـــره  فـــاإنَّ فـــرَق ما بـــني الَّ
ا بني جْنَبتي  مذهـــب اأهل التَّ�شـــوُّف اأدقُّ ممَّ

�شعرة!
م ومغربيٍّ  1 ن�صيحٌةَ من م�صرقيٍّ متقدِّ

ر جمع بينهما م�صرب الوحي: متاأخِّ

: يف »االقت�شـــاء«  قـــال �صيخ الإ�صالم 
)�ض282(:

»...وكذلك العلماء اإذا اأقاموا كتاب اهلل 

نـــات الَّتي هي حجج  وفقهـــوا ما فيه من البيِّ
اهلل، ومـــا فيه من الهـــدى، الَّذي هـــو العلم 
ـــالح، واأقاموا حكمة اهلل  افع والعمل ال�شَّ النَّ
ته؛ لوجدوا  ˝ وهي �شنَّ الَّتي بعث بها ر�شوله 
افعة  فيها من اأنواع العلوم النَّ
ا�ض،  ة النَّ ما يحيط بعلم عامَّ
ـــزوا حينئـــذ بـــني املحقِّ  ومليَّ
واملبطـــل من جميـــع اخللق، 
هادة الَّتي جعلها   بو�شف ال�شَّ
ـــة... وكذلك  اهلل لهـــذه االأمَّ
اد: اإذا تعبَّدوا مبا �شـــرع  الُعبَّ
اهلل مـــن االأقـــوال واالأعمال 
يِّب  ظاهـــًرا وباطًنا، وذاقوا طعـــم الكلم الطَّ
ـــالح الَّذي بعث اهلل به ر�شـــوله  والعمـــل ال�شَّ
ة  كيَّ ˝ وجـــدوا يف ذلـــك مـــن االأحـــوال الزَّ
تائـــج العظيمـــة مـــا  ـــة والنَّ واملقامـــات العليَّ
ا حدث من نوعه: كالتَّغبري ونحوه  يغنيهم عمَّ
ـــارفة عن  ـــماعات املبتدعـــة، ال�شَّ مـــن ال�شَّ
�شـــماع القراآن، واأنواع من االأذكار واالأوراد، 
ا�ض، اأو يف قـــدره: كزيادات  قهـــا بع�ض النَّ لفَّ
مـــن التَّعبُّدات، اأحدثها مـــن اأحدثها لنق�ص 
كـــه بامل�صـــروع منهـــا، واإن كان كثري من  مت�صُّ
العباد والعلماء بل واالأمراء قد يكون معذوًرا 
فيمـــا اأحدثـــه، لنـــوع اجتهـــاد. فالغر�ض اأن 
حيح، واإن كان التَّارك له  ليل ال�صَّ يعرف الدَّ

قد يكون معذوًرا الجتهاده...«.

: يف »الآثار«  يخ ابن بادي�ص  قـــال ال�صَّ
:)163/3(

»اعلمـــوا، جعلكـــم اهلل من وعـــاة العلم، 
لكم  ورزقكم حـــالوة االإدراك والفهـــم، وجمَّ
ـــة االبتـــداع، اأنَّ  بكم ذلَّ بـــاع، وجنَّ ة االتِّ بعـــزَّ
الواجب على كلِّ م�شـــلم يف كلِّ مكان وزمان، 
به قلبه، وت�شـــكن له  اأن يعتقـــد عقـــًدا يت�شـــرَّ

نف�شه، وين�شـــرح له �شدره، ويلهج به ل�شانه، 
وتنبنـــي عليه اأعماله، اأنَّ دين اهلل تعاىل من 
عقائد االإميان، وقواعد االإ�شـــالم، وطرائق 
ـــة  نَّ وال�صُّ الكتـــاب  هـــو يف  ـــا  اإنَّ االإح�شـــان، 
الح؛  لف ال�شَّ حيحة، وعمل ال�شَّ الثَّابتـــة ال�صَّ
ـــحابة والتَّابعـــني واأتبـــاع التَّابعني،  من ال�شَّ
واأنَّ كلَّ ما خرج عن هذه االأ�شـــول ومل يحَظ 
لديها بالقبول، قواًل كان اأو عماًل، اأو عقًدا اأو 
احتمااًل، فاإنَّه باطل من اأ�شـــله، مردود على 
�شاحبه، كائًنا من كان، يف كلِّ زمان ومكان، 
فاحفظوها واعملوا بها، تهتدوا وتر�شدوا اإن 
�شاء اهلل تعاىل، فقد تظافرت عليها االأدلَّة، 
ة، واأقوال اأ�شـــاطني امللَّة،  ـــنَّ من الكتاب وال�شُّ
ة االأقطار و�شـــيوخ  من علماء االأم�شـــار واأئمَّ
هـــد االأخيار، وهي لعمر احلـــّق ال يقبلها  الزُّ
ها اإالَّ اأهل  ين واالإميـــان، وال يردُّ اإالَّ اأهـــل الدِّ

يغ والبهتان«. الزَّ
  

هـــذه خال�صـــة الكلمـــة، وهـــي كما ترى 
ا، لكـــن ع�صـــى اهلل اأن يبعـــث  معت�صـــرة جـــدًّ
يقًظا مـــن اأهل الهمم العالية يتَّخذها نواًة 
ة  ة مباحث مهمَّ لبحث اأو�صع واأوفى، فاإنَّ ثمَّ
ـــة، لـــو يتتبَّعهـــا طالـــٌب ن�صـــٌط  وزيـــادات جمَّ
جاء يف  ل�صـــوف يجتمع له بحٌث كبـــرٌي، والرَّ
َد اخلطى ويلهم  اهلل �صبحانه عظيم اأن ي�صدِّ

بيل. �صد، ويهدي اإىل �صواء ال�صَّ الرُّ

مـــن  تعـــاىل  اهلل  ديـــن  اأنَّ 
عقائـــد الإيـــان، وقواعـــد 
الإ�صالم، وطرائق الإح�صان، 
نَّة  ا هـــو يف الكتاب وال�صُّ اإنَّ
حيحة، وعمل  الثَّابتـــة ال�صَّ

الح لف ال�صَّ ال�صَّ
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عبد املالك رم�صاين
 1 املدينة النبوية

ه. يطان، فهو ال يذره ملحَة ب�شٍر من و�شاو�شه حتَّى ُيف�شد ما بينه وبني ربِّ ه ال�شَّ ال يزال االإن�شان يف جهاٍد مع عدوِّ
ه. ومن طرقه يف االإف�شاد؛ اجتهاده يف �شرف العبد عن عبادة ربِّ

يء وقطب رحاه واأ�شا�شه الَّذي يقوم عليه. ر يف اإف�شاده؛ هو روح ال�شَّ ل اأمر يفكِّ واأوَّ
ة لُيخرجه من  ة وي�شحنه بالفنت الكفريَّ ركيَّ بهات ال�شِّ واأعظم �شيء يزعجه ويبلغ غيُظه فيه مداه هو التَّوحيد؛ ولذلك يهجم على قلب املرء بال�شُّ

ة واحدة. اأهل التَّوحيد جملًة واحدة؛ في�شريح منه مرَّ
ه اأُمر بذلك فع�شـــى واأُمر  فاإذا ع�شـــاه ابن اآدم وكان له عند اهلل جاٌه حفظه به، فاإذا عجز مل يركه؛ بل قفز اإىل عبادة العابد ليف�شـــدها؛ الأنَّ

�شالُح ابن اآدم به فاأطاع.
يِّب« )�ض34(: قال ابن القيِّم يف »الوابل ال�شَّ

ه عليه، فهو يحر�ض ويجتهد اأن ال  يطان واأ�شدِّ يطان منه، فاإنَّه قد قام يف اأعظم مقام واأقربه واأغيظه لل�شَّ الة غار ال�شَّ »والعبد اإذا قام يف ال�شَّ
الة؛ فيتهاون بها فيركها. ن عليه �شاأن ال�شَّ يه وين�شيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتَّى يهوِّ يقيمه فيه، بل ال يزال به َيِعُدُه ومينِّ

ره  فاإن عجز عن ذلك منه وع�شـــاه العبد وقام يف ذلك املقام؛ اأقبل عدوُّ اهلل تعاىل حتَّى يخطر بينه وبني نف�شـــه ويحول بينه وبني قلبه؛ فُيذكِّ
الة؛ لي�شغل قلبه بها وياأخذه عن  ره اإيَّاها يف ال�شَّ يء واحلاجة واأَِي�َض منها فيذكِّ ا كان قد ن�شي ال�شَّ الة ما مل يذكر قبل دخوله فيها حتَّى رمبَّ يف ال�شَّ
y احلا�شـــر بقلبه يف �شـــالته؛ فين�شـــرف من  ه  y فيقوم فيها بال قلب، فال ينال من اإقبال اهلل تعاىل وكرامته وقربه ما يناله املقبل على ربِّ اهلل 
ها واأكمل خ�شوعها ووقف بني  ى حقَّ ئات من اأدَّ ر �شيِّ ا تكفِّ الة اإنَّ الة، فاإنَّ ال�شَّ �شالته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه واأثقاله، مل تخف عنه بال�شَّ
ى اأنَّه  ة من نف�شه واأح�ضَّ باأثقال قد و�شعت عنه، فوجد ن�شاًطا وراحًة وروًحا حتَّى يتمنَّ يدي اهلل تعاىل بقلبه وقالبه، فهذا اإذا ان�شرف منها وجد خفَّ
نيا، فال يزال كاأنَّه يف �شـــجن و�شـــيق حتَّى يدخل فيها في�شريح بها ال  ة قلبه وم�شـــراحه يف الدُّ ة عينيه ونعيم روحه وجنَّ مل يكن خرج منها؛ الأنَّها قرَّ
اَلِة«، ومل يقل: اأرحنا منها، وقال  ˝: »َيا باَلُل! اأَِرْحَنا بال�صَّ منها، فاملحبُّون يقولون: ن�شلِّي فن�شريح ب�شالتنا كما قال اإمامهم وقدوتهم ونبيُّهم 

رب عنها؟! ˝ بدونها؟! وكيف يطيق ال�شَّ الة؛ كيف تقرُّ عينه  ة عينه يف ال�شَّ اَلِة«، فمن ُجعلت قرَّ ُة َعْيِني يف ال�صَّ ˝: »ُجِعلَْت ُقرَّ
y، فتقول: حفظك اهلل  حمن  الة هي الَّتي ت�شعد ولها نور وبرهان، حتَّى ي�شتقبل بها الرَّ ة عينه يف ال�شَّ ف�شالة هذا احلا�شر بقلبه الَّذي قرَّ

تعاىل كما حفظتني.
ع حلقوقها وحدودها وخ�شـــوعها؛ فاإنَّها تلفُّ كما يلفُّ الثَّوب اخللق، وي�شرب بها وجه �شاحبها، وتقول: �شيَّعك اهلل  ط امل�شـــيِّ ا �شـــالة املفرِّ واأمَّ

كما �شيَّعتني«.
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يطان  وهذا هو اخل�شوع الَّذي ي�شعى ال�شَّ
ه  م لربِّ حلرمـــان �شـــالة العابد منـــه؛ ليقـــدِّ

عبادًة ال روح فيها.
الفوائـــد«  »بدائـــع  يف  ـ  ـــا  اأي�شً ـ  وقـــال 

:)423/2(
»قبيح بالعبد اأن يقول بل�شانه: اهلل اأكرب، 
وقـــد امتالأ قلبه بغـــري اهلل، فهو قْبَلُة قلبه يف 

الة«. ال�شَّ
االأَحـــواِل  ِمـــن  ـــة  االأمَّ وقـــد ح�شـــَل يف 
املُخالفـــِة للُخ�شـــوع امَل�شـــروع َعجائـــُب! فكم 
ـــلٍّ ُيراقُب �شـــاعَته يف �شـــالِته  تَرى من م�شَ
ه طـــوَل ُوقوِفه بـــني يَديه،  ا على ربِّ ُم�شـــتكرِثً
ولعلَّـــه مل مَيكث فيها اإالَّ َدقائَق َمعدودًة! وكم 
تَرى من اَل َيحُلو له َفرقعُة اأ�شـــابِعه اأو َتنقيُة 
ـــالِة! وكم تَرى  اأظافرِيه اإالَّ اإَذا دَخَل يف ال�شَّ
من م�شـــلٍّ حمدٍق بب�شـــِره نحَو �شـــيٍء كاأنَّه 
خا�شـــٌع! واحلقيقُة اأنَّه قد �شـــرَح بـــه التَّفكرُي 
يف حاجاِته حتَّى حدَّ ب�شـــَره نحَو �شيٍء َيكاُد 
ه َينظُر اإَليه،  َيخرُقـــه بَعيِنه، وُيخيَّل اإليـــَك اأنَّ

وما هو بناظر اإليه.
˝ الَّذي اأخرَب: اأنَّ  و�شدَق َر�شـــوُل اهلل 
ة اخُل�شـــوع؛ فقد  َل علـــم ُيرفع يف هذه االأمَّ اأوَّ
قاَل عوُف بن مالك: »َبْيَنَما َنْحُن ُجُلو�ٌض ِعْنَد 
َماِء،  ˝ َذاَت َيْوٍم َفَنَظَر يف ال�شَّ  ِ َر�ُشـــوِل اهللَّ
ُثـــمَّ َقاَل: َهَذا اأََواُن الِعْلـــِم اأَْن ُيْرَفَع، َفَقاَل َلُه 
ـــاِرـ  ُيَقاُل َلُه ِزَيـــاُد ابُن َلِبيٍد  َرُجـــٌل ِمْن االأَْن�شَ

َر�ُشـــوَل  َيـــا  الِعْلـــُم  اأَُيْرَفـــُع  ـ: 
، َوَقْد  ِ ! َوِفيَنـــا ِكَتـــاُب اهللَّ ِ اهللَّ
ْبَناَءَنـــا َوِن�َشـــاَءَنا؟!  َعلَّْمَنـــاُه اأَ
اإِْن   :˝  ِ َر�ُشـــوُل اهللَّ َفَقـــاَل 
ْهِل  َك ِمـــْن اأَْفَقِه اأَ ُظنُّ ُكْنـــُت لأَ
ـــالَلَة  املَِديَنـــِة، ُثـــمَّ َذَكـــَر �شَ
َوِعْنَدُهَمـــا   ، الِكَتاَبـــنْيِ اأَْهـــِل 
 ِ َمـــا ِعْنَدُهَما ِمْن ِكَتـــاِب اهللَّ

اَد بـــَن اأَْو�ٍض  y، َفَلِقـــَي ُجَبـــرْيُ بُن ُنَفرْيٍ �َشـــدَّ
َثـــُه َهَذا احَلِديـــَث َعْن َعْوِف  ـــلَّى؛ َفَحدَّ باملُ�شَ
ـــَدَق َعْوٌف، ُثمَّ َقاَل: َوَهْل  بِن َماِلٍك َفَقاَل: �شَ

بـــل   ،]s\[ ڀ﴾  پ  پ  پ 
و�شـــف بـــه �شـــادة العاملـــني قاطبـــة االأنبياء 

ى  ى  ې  ﴿ې  فقـــال: 
ەئ  ائ  ائ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

.]q\[ ﴾ۆئ
ومن اأعظم فوائد اخل�شوع 
الة اإىل �شاحبه  ب ال�شَّ اأنَّه يحبِّ
لها عليه حتَّى ي�شتحليها،  وي�شهِّ

كما قـــال تعاىل: ﴿ۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
د اخلا�شعني  ۆ﴾ ]\^[، ولذلك كان �شيِّ
ـــالة، كما قال  ا�ض اإقبااًل على ال�شَّ اأعظم النَّ
اَلِة«، وكان  ُة َعْيِني يف ال�صَّ ˝: »َوُجِعلَْت ُقرَّ
نه: »اأَِرْحَنا  ـــالة يقول ملوؤذِّ اإذا حان وقت ال�شَّ

11 حكم الخشوع 11بَها َيا باَلل!«.
ا�شـــتدلَّ ابن تيمية باالآيـــة االأخرية على 
وجوب اخل�شـــوع، وقاَل: »وهذا يقت�شـــي ذمُّ 

غري اخلا�شـــعني، كقولـــه تعاىل: ﴿ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]\^[، وقوله تعاىل: 
ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   ﴿

.]13 :§[
y على من َكرُبَ عليه  فقد دلَّ كتاُب اهلّل 
ين،  ـــه اهلل، واأنَّه مذموم بذلك يف الدِّ ما يحبُّ
ـــخط ال  مُّ اأو ال�شَّ م�شـــخوط منـــه ذلك، والـــذَّ
م، واإذا  يكـــون اإالَّ لرك واجـــب، اأو فعل حمرَّ
كان غري اخلا�شعني مذمومني؛ دلَّ ذلك على 

وجوب اخل�شوع.
فمـــن املعلـــوم اأنَّ اخل�شـــوع املذكـــور يف 

قوله تعـــاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]\^[، البـــدَّ اأن 
ـــالة؛ فاإنَّه لو كان  ن اخل�شوع يف ال�شَّ يت�شـــمَّ

يقول  اأن  بــالــعــبــد  قــبــيــح 
اأكــــرب، وقد  بــلــ�ــصــانــه: اهلل 
امتالأ قلبه بغري اهلل، فهو 

الة قْبلَُة قلبه يف ال�صَّ

ـــلٍّ ُيراقُب  فكـــم تـــَرى مـــن م�شَ
ا  ُم�شـــتكرِثً �شـــالِته  يف  �شـــاعَته 
ه طوَل ُوقوِفـــه بني يَديه،  علـــى ربِّ
ولعلَّـــه مل مَيكث فيهـــا اإالَّ َدقائَق 
َمعـــدودًة! وكم تَرى مـــن اَل َيحُلو 
َتنقيـــُة  اأو  اأ�شـــابِعه  َفرقعـــُة  لـــه 
الِة!  اأظافرِيه اإالَّ اإَذا دَخَل يف ال�شَّ

َتْدِري َما َرْفُع الِعْلِم؟ َقاَل: ُقْلُت: ال اأَْدِري! َقاَل: 
ُل  َذَهاُب اأَْوِعَيِتِه، َقاَل: َوَهْل َتْدِري اأَيُّ الِعْلِم اأَوَّ
اأَْن ُيْرَفَع؟ َقاَل: ُقْلُت: اَل اأَْدِري! َقاَل: اخُل�ُشـــوُع 

َحتَّى ال َتَكاُد َتَرى َخا�ِشًعا«)1(.
كون  واخل�شـــوع لغًة: ال�شُّ
�شـــاحب  قالـــه  والتَّذلُّـــل، 
هاية«، ومنه قوله تعاىل:  »النِّ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
 :º[ ﴾ک ک ک

21[، وقولـــه: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]¦: 39[.

وقـــال ابـــن تيميـــة كمـــا يف »املجمـــوع« 
:)28/7(

ن معنيني: اأحدهما:  »واخل�شـــوع يت�شـــمَّ
ـــكون  ال�شُّ ـــاين:  والثَّ  ، لُّ والـــذُّ التَّوا�شـــع 
ماأنينـــة، وذلـــك م�شـــتلزم للـــني القلب  والطُّ

املنايف للق�شوة«.
لُّ يف االآية  ولذلك يجتمع اخل�شـــوع والـــذُّ

الواحـــدة، كمـــا يف قولـــه تعـــاىل: ﴿ٱ 
 :§[ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ 
45[، ويف قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 

.]43 :Ã[
وقـــد و�شـــف اهلل خيار عباده باخل�شـــوع 
اللة على ف�شـــله وعظم �شاأنه، فو�شف به  للدَّ

موؤمنـــي اأهـــل الكتاب فقـــال: ﴿ہ ہ ھ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]_: 199[، وو�شـــف بـــه 
امل�شـــلمني وامل�شـــلمات الَّذين 
واالأجـــر  باملغفـــرة  وعدهـــم 

العظيم؛ فقال: ﴿ھ 
ے﴾ اإىل قوله: ﴿
ۋ  ۋ  ڱ  ڱ  ڱ 
 ،]¹\[ ۅ﴾  ۅ 
ف به املوؤمنني املفلحني؛  ل و�شـــٍف و�شَ وهو اأوَّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فقـــال: 
)1(  اأخرجه اأحمد )23990(.
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ومـــن اأعظم فوائد اخل�شـــوع 
اإىل  ـــالة  ال�شَّ ـــب  يحبِّ ـــه  اأنَّ
عليـــه  لها  وي�شـــهِّ �شـــاحبه 
ـــى ي�شـــتحليها، كمـــا قال  حتَّ

ۓ  ﴿ۓ  تعـــاىل: 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]^\[ ۆ﴾  ۆ 

َهـــا َوَمْوَلَها، اللَُّهمَّ  اَها اأَْنَت َوِليُّ َخـــرْيُ َمْن َزكَّ
اإِينِّ اأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َل َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب َل 
َيْخ�َصـــُع َوِمْن َنْف�ٍص َل َت�ْصَبُع 
ُي�ْصَتَجـــاُب  َل  َدْعـــَوٍة  َوِمـــْن 

َلَها«)3(.
ـــحه مـــا رواه ابن  ويو�شِّ
ـــان)4( عـــن عطـــاء قال:  حبَّ
دخلت اأنا وعبيـــد بن عمري 
Æ، فقال  على عائ�شـــة 
ثينا  عبـــد اهلل بن عمري: حدِّ
 ،˝ باأعجـــب �شـــيء َراأَْيِته من ر�شـــول اهلل 
فبكـــت وقالت: »قام ليلًة مـــن اللَّيايل فقال: 
ُد ِلَربِّي، قالت: قلت:  َيـــا َعاِئ�َصُة! َذِريِني اأََتَعبَّ
ك،  واهلل اإينِّ الأحـــبُّ قربـــك واأحبُّ ما ي�شـــرُّ
ـــر، ثمَّ قام ي�شـــلِّي، فلم  قالـــت: فقام فتطهَّ
يزل يبكي حتَّى بلَّ حجره، ثمَّ بكى، فلم يزل 
ـــى بلَّ االأر�ـــض، وجاء بـــالل يوؤِْذُنه  يبكـــي حتَّ
ا راآه يبكي قال: يا ر�شول اهلل!  الة، فلمَّ بال�شَّ
م من ذنبك  تبكـــي وقد َغفر اهلل لك مـــا تقدَّ
ر؟ قـــال: اأفال اأكون عبًدا �شـــكوًرا؟  ومـــا تاأخَّ
لقد نزلـــت عليَّ اللَّيلة اآيـــات، ويٌل ملن قراأها 

ر فيهـــا: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ومل يتفكَّ
ٻ﴾ ]_: 190[ االآية«.

ولُيعلـــم اأنَّه نظًرا لكون االإن�شـــان يتعامل 
اأثُّر مبا يحيط به،  مع غريه، ولكونه �شريع التَّ
ولكونه �شـــعيًفا كثرَي احلوائج؛ فاإنَّه البدَّ ِمْن 
اأن تاأخذه بع�ض الغفلة يف �شـــالِته عن بع�ض 
اخل�شـــوع؛ ولذلـــَك جاَء َعـــن َعبـــِد اهلل ابِن 
اَر بَن َيا�ِشـــٍر َدَخَل  ه َقـــاَل: َراأَْيُت َعمَّ َعَنَمـــَة اأنَّ
ا  الَة، َقاَل: َفَلمَّ لَّى، َفاأََخفَّ ال�شَّ امَل�ْشِجَد، َف�شَ
َخـــَرَج ُقْمُت اإَِلْيِه َفُقْلُت: َيـــا اأََبا الَيْقَظاِن! َلَقْد 
ـــُت ِمْن  ْفَت؟! َقـــاَل: َفَهـــْل َراأَْيَتِني اْنَتَق�شْ َخفَّ
ُحُدوِدَها �َشـــْيًئا؟ ُقْلُت: ال، َقـــاَل: َفاإِينِّ َباَدْرُت 
 ِ ـــْيَطاِن، �َشـــِمْعُت َر�ُشـــوَل اهللَّ بَها �َشـــْهَوَة ال�شَّ
ـــالَة َما  ـــلِّي ال�شَّ نَّ الَعْبـــَد َلُي�شَ ˝ َيُقـــوُل: اإِ

)3(  »�شحيح م�شلم« )2722(.
)4( برقم )620(، وانظر »ال�شحيحة« )68(.

ُيْكَتُب َلُه ِمْنَها اإِالَّ ُع�ْشـــُرَها، ُت�ْشـــُعَها، ُثُمُنَها، 
�ُشـــُبُعَها، �ُشُد�ُشـــَها، ُخُم�ُشـــَها، ُرُبُعَها، ُثُلُثَها، 

ُفَها«)5(. ِن�شْ
ا�ض اأنَّ  ومـــن هذا احلديث اأخذ ابـــن عبَّ
امل�شـــلِّي ال ُيكتب له من اأجر �شـــالته اإالَّ ما 
كان فيه حا�شر القلب، فقال: »لي�ض لك من 

�شالتك اإالَّ ما عقْلَت منها«.
قال ابن القيِّم يف »البدائع« )283/3(: 

لف«. »وهذا باإجماع ال�شَّ
لكـــن اإذا كان العبد يف هـــمِّ دينه ودخل 
ـــه معـــه فلي�ـــض مـــن حديث  يف �شـــالته وهمُّ
ف�ـــض املذموم، فقـــد روى البخاري تعليًقا  النَّ
الة«  وو�شـــله ابن ن�شر يف »تعظيم قدر ال�شَّ
)958/2( ب�شـــنٍد �شـــحيٍح ـ واللَّفـــظ له ـ 
ا  عن عمر اأنَّه �شـــلَّى املغرب فلـــم يقراأ، فلمَّ
ثت نف�شـــى  ان�شـــرف قيل له؟! قال: اإينِّ حدَّ
زتهـــا من املدينة  ـــالة بعري جهَّ واأنـــا يف ال�شَّ
ـــام، فاأعاد  فلـــم اأزل اأنزلها حتَّى دخلت ال�شَّ

الة واأعاد القراءة«. ال�شَّ
وهذا يف حقِّ رجٍل كان �شـــديد االهتمام 
تـــه، وقـــد ا�شـــتوعب ذلـــك فكره  ب�شـــاأن رعيَّ
ووقتـــه، فيكون تفكـــريه من نـــوع اجلهاد يف 
ه عليه ابن رجب يف »فتح  �شـــبيل اهلل، كما نبَّ
البـــاري« )433/6(، وكذلـــَك اإَذا خـــاَف 
الِة فاإنَّه َيجوُز  ياَع َبع�ض ماِله وهو يف ال�شَّ �شَ

له اأن ُيحِدث َبع�َض احلركِة حلاجِته.
روى البخاري )1211( عن االأَْزَرِق ابِن 
َة،  ا باالأَْهـــَواِز ُنَقاِتُل احَلُروِريَّ َقْي�ـــضٍ َقاَل: »ُكنَّ
ـــلِّي  َفَبْيَنـــا اأََنا َعَلى ُجُرِف َنَهٍر؛ اإَِذا َرُجٌل ُي�شَ
ُة ُتَناِزُعُه  ابَّ ِتِه بَيِدِه َفَجَعَلْت الدَّ اُم َدابَّ َواإَِذا جِلَ
ُبـــو َبْرَزَة  َوَجَعـــَل َيْتَبُعَهـــا، َقاَل �ُشـــْعَبُة: ُهـــَو اأَ
، َفَجَعَل َرُجٌل ِمْن اخَلـــَواِرِج َيُقوُل:  االأَ�ْشـــَلِميُّ
ـــَرَف  ا اْن�شَ ـــْيِخ، َفَلمَّ اللَُّهـــمَّ اْفَعْل بَهـــَذا ال�شَّ
ْيُخ؛ َقاَل: اإِينِّ �َشِمْعُت َقْوَلُكْم َواإِينِّ َغَزْوُت  ال�شَّ
ْو �َشـــْبَع  ˝ �ِشـــتَّ َغَزَواٍت اأَ  ِ َمـــَع َر�ُشـــوِل اهللَّ
َغَزَواٍت َوَثَمايِنَ َو�َشـــِهْدُت َتْي�ِشـــرَيُه، َواإِينِّ اإِْن 

)5(  رواه اأحمد )18894( وهو �شحيح.

الة لف�شد املعنى،  املراد اخل�شوع خارج ال�شَّ
ـــالة لكبـــرية اإالَّ على من  اإذ لو قيل: اإنَّ ال�شَّ

خ�شـــع خارجهـــا، ومل يخ�شـــع 
فيها، كان يقت�شي اأنَّها ال تكرب 
على من مل يخ�شع فيها، وتكرب 
على من خ�شع فيها، وقد انتفى 
مدلول االآية، فثبت اأنَّ اخل�شوع 

الة. واجٌب يف ال�شَّ
ويدلُّ على وجوب اخل�شوع 
ـــا ـ قوله تعاىل: ﴿ فيهـــا ـ اأي�شً

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
گ﴾ ]\s[، اأخرب ـ �شـــبحانه وتعاىل 
ة،  ـ اأنَّ هـــوؤالء هم الَّذين يرثون فردو�ض اجلنَّ
وذلك يقت�شـــي اأنَّه ال يرثها غريهم، وقد دلَّ 
هذا علـــى وجوب هذه اخل�شـــال؛ اإذ لو كان 
ة الفردو�ض  فيها ما هو م�شـــتحبٌّ لكانـــت جنَّ
بفعـــل  ُتنـــال  ـــة  اجلنَّ الأنَّ  بدونهـــا؛  تـــورث 
ات، ولهذا مل يذكر  الواجبات، دون امل�شـــتحبَّ

يف هذه اخل�شال اإالَّ ما هو واجب«)2(.
ۓ  ے  ۓ  ﴿ے   :y اهلل  قـــول  ـــده  ويوؤيِّ
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ر�شـــول  وقـــد كان   ،]16  :¸[ ۈ ۈ﴾ 
ذ من القلب الَّذي ال يخ�شـــع،  ˝ يتعـــوَّ اهلل 
روى م�شـــلم َعـــْن َزْيِد بِن اأَْرَقَم َقـــاَل: اَل اأَُقوُل 
˝، َيُقوُل َكاَن   ِ َلُكْم اإِالَّ َكَما َكاَن َر�ُشـــوُل اهللَّ
َيُقـــوُل: »اللَُّهـــمَّ اإِينِّ اأَُعـــوُذ بـــَك ِمـــَن الَعْجـــِز 
َوالَك�َصـــِل َواجُلـــْ�ِ َوالُبْخـــِل َوالَهـــَرِم َوَعَذاِب 
َها اأَْنَت  ، اللَُّهـــمَّ اآِت َنْف�ِصي َتْقَواَهـــا َوَزكِّ الَقـــرْبِ

)2(  »جمموع الفتاوى« )553/22 ـ 554(.
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يَلَّ ِمْن اأَْن  ِتي اأََحـــبُّ اإِ ُكْنـــُت اأَْن اأَُراِجَع َمَع َدابَّ
.» َلِفَها َفَي�ُشقُّ َعَليَّ اأََدَعَها َتْرِجُع اإىَِل َماأْ

ِة دليٌل وا�شٌح على اأنَّ هذا  يف هذِه الق�شَّ
الِة  ـــحابيَّ قاَم ببع�ض احلركِة يف ال�شَّ ال�شَّ
ِته الَّتي لو ذهَبت  من اأجل املُحافظِة على دابَّ

ا�شعِة. عنه ملا وجَد ما يو�شُله اإىل بيِته ال�شَّ
كاَن  ذلـــَك  اأنَّ  وايـــاِت  الرِّ بع�ـــض  ويف 
رٍة  خوَل اإىل بيِته يف �شاعٍة متاأخِّ �شُيكلِّفه الدُّ

من اللَّيل.

 حكم إعادة الصالة 
التي لم يخشع فيها صاحبها

ة«  ـــنَّ قـــاَل ابـــن َتيميـــة يف »منهـــاج ال�شُّ
اَل  اخَلفيـــُف  »والو�شـــوا�ُض   :)195/5(
ا اإَذا كاَن  فاِق الُعلماِء، واأمَّ الَة باتِّ ُيبِطل ال�شَّ
هو االأَغلب؛ فِقيَل: عليِه االإِعادة، وهو اخِتياُر 
ـــحيُح الَّذي  اأبي عبـــِد اهلل بن حامد، وال�شَّ
عَليـــه اجُلمهوُر ـ وهو امَلن�شـــو�ُض عن اأَحمد 
ه اَل اإِعـــادَة عَليه؛ فاإنَّ َحديَث اأبي  وَغـــرِيهـ  اأنَّ
ُهريرة عامٌّ ُمطلٌق يف كلِّ و�شـــوا�ٍض ومل َياأمر 
باالإعـــادِة؛ َلكن َينق�ـــضُ اأَجُره بَقـــدِر ذلَك، 
ا�ض: »لي�ـــضَ لَك ِمن �شـــالِتك  قـــاَل ابـــُن عبَّ
ار  ـــنن« عن عمَّ اإالَّ ما َعقلَت منها«، ويف »ال�شُّ
َفها، فقيَل  ابن يا�شـــٍر اأنَّه �شلَّى �شـــالًة فخفَّ
له يف ذلك؟ فقاَل: َهل َنق�شـــُت منها �شيئًا؟ 
قاُلوا: اَل، قاَل: فاإينِّ بَدرُت الو�شـــوا�َض، واإنَّ 
ُجَل َلَين�َصِرُف ِمن  ˝ قاَل: »اإِنَّ الرَّ بـــيَّ  النَّ
اَلِتـــِه َوَلْ ُيْكَتْب َلُه ِمْنها اإلَّ ُع�ُصُرَها، اإلَّ  �صَ
ُفَها«،  ُت�ْصُعَهـــا، اإلَّ ُثُمُنَها َحتَّى َقـــاَل: اإِلَّ ِن�صْ
ـــة على ابـــن حامد فاإنَّ  وهـــذا احلديث حجَّ
اأدنى ما ذكر ن�شـــفها، وقد ذكـــر اإنَّه يكتب 
لـــه ع�شـــرها، واأداء الواجب له مق�شـــودان؛ 
ة بحيث يندفع  مَّ اأحدهما: بـــراءة الذِّ
مُّ والعقاب امل�شـــتحّق  عنه الذَّ
ال  فهـــذا  ك،  بالـــرَّ

جتـــب 

معه االإعادة، فاإنَّ االإعادة يبقى مق�شـــودها 
ٍد وهو �شـــاأن التَّطوُّعات،  ح�شـــول ثواب جمرَّ
ئات  ـــيِّ لكـــن ح�شـــول احل�شـــنات املاحية لل�شَّ
ال يكـــون اإالَّ مـــع الَقبول الَّذي عليـــه الثَّواب، 
ر عنه به  فبقـــدر ما يكتب له مـــن الثَّواب يكفَّ
ئات املا�شـــية، وما ال ثـــواب فيه ال  ـــيِّ من ال�شَّ
ة كما يف احلديث  مَّ ـــر، واإن برئت بـــه الذِّ يكفِّ
َياِمِه  ُه ِمْن �صِ اِئـــٍم َلْي�َص َحظُّ املاأثور: »ُربَّ �صَ
ُه ِمْن  اإِلَّ اجُلـــوُع َوالَعَط�ـــُص، َوُربَّ َقاِئـــٍم َحظُّ
ـــْل  ُه َتِعَب َومَلْ َيْح�شُ نَّ َهُر«، َيُقوُل: اإِ ِقَياِمـــِه ال�صَّ
ته؛ ف�شـــلم من  َلـــُه َمْنَفَعـــٌة؛ َلِكـــْن برئـــت ذمَّ
العقـــاب، فـــكان علـــى حاله مل يـــزدد بذلك 
ا �ُشرع لتح�شيل التَّقوى  ـــوم اإنَّ خرًيا، وال�شَّ

كمـــا قـــال تعـــاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
َيـــاُم  »ال�صِّ  :˝ بـــيُّ  النَّ وقـــال   ،]^\[ ڄ﴾ 
اِئًمـــا َفاَل َيْرُفْث  ـــٌة؛ َفـــاإَِذا َكاَن اأََحُدُكْم �صَ ُجنَّ
َقاَتلَـــُه  اأَْو  ـــُه  �َصامَتَ اْمـــُروؤٌ  َفـــاإِِن  َيْجَهـــْل،  َوَل 
اِئـــٌم«، وفيهـــا ثالثة اأقوال يف  َفْلَيُقـــْل اإِينِّ �صَ
مذهـــب اأحمد وغـــريه، قيل: يقول يف نف�شـــه 
فـــال يردُّ عليـــه، وقيل: يقول بل�شـــانه، وقيل: 
فل  ق بـــني الفر�ض فيقـــول بل�شـــانه والنَّ يفـــرَّ
يقول يف نف�شـــه، فاإنَّ �شوم الفر�ض م�شرك 
ـــحيح  ياء، وال�شَّ فـــل يخاف عليه من الرِّ والنَّ
اأنَّه يقول بل�شـــانه كما دلَّ عليه احلديث؛ فاإنَّ 
ا ما  القول املطلـــق ال يكون اإالَّ باللِّ�شـــان، واأمَّ
ثت به  ـــا حدَّ ف�ـــض فمقيَّد كقولـــه: »عمَّ يف النَّ
اأنف�صها« ثمَّ قال: »َما َلْ َتَتَكلَّْم اأَْو َتْعَمْل بِه«، 
ا هو الكالم امل�شموع، واإذا  فالكالم املطلق اإنَّ
قال بل�شانه اإينِّ �شائم بنيَّ عذره يف اإم�شاكه 
، وكان اأزجر ملن بـــداأه بالعدوان،  دِّ عـــن الـــرَّ
˝ اأنَّه قال: »َمْن  ـــحيحني« عنـــه  ويف »ال�شَّ
وِر َوالَعَمـــَل بـــِه َفلَْي�َص هلِل  َلْ َيـــَدْع َقـــْوَل الـــزُّ
َحاَجـــٌة يف اأَْن َيـــَدَع َطَعاَمـــُه َو�َصَراَبـــُه«، بـــنيَّ 

ـــائم  م على ال�شَّ ˝ اأنَّ اهلل تعـــاىل مل يحرِّ
ـــراب  عام وال�شَّ االأكل حلاجتـــه اإىل ترك الطَّ
د على عبيـــده بع�ض ماله،  ـــيِّ م ال�شَّ كمـــا يحرِّ
ة اهلل تعاىل، وهو ح�شول  بل املق�شـــود حمبَّ
التَّقـــوى، فـــاإذا مل ياأت به فقـــد اأتى مبا لي�ض 
ة ور�شـــا، فال يثـــاب عليه، ولكن ال  فيه حمبَّ
يعاقـــب عقوبة التَّارك، واحل�شـــنات املقبولة 
˝ يف احلديث  ئات، ولهذا قال  ـــيِّ ر ال�شَّ تكفِّ
لَـــَواُت اخَلْم�ـــُص َواجُلُمَعـــُة  ـــحيح: »ال�صَّ ال�شَّ
اَرٌة  ـــاَن َكفَّ ـــاُن اإىَِل َرَم�صَ اإِىَل اجُلُمَعـــِة َوَرَم�صَ
ر  مِلَـــا َبْيَنُهـــنَّ اإَِذا اْجُتِنَبـــِت الَكَباِئـــُر«، َوَلـــْو كفَّ
اجلميع باخلم�ض مل يحتج اإىل اجلمعة، لكن 
ا�ض  التَّكفري باحل�شـــنات املقبولة، وغالب النَّ
ـــالة اإالَّ بع�شـــها، فيكّفر  ال يكتب له من ال�شَّ
ذلك بقدره والباقي يحتاج اإىل تكفري، ولهذا 
˝ اأنَّه قال:  بـــيِّ  جـــاء من غري وجه عن النَّ
ُل َمـــا ُيَحا�َصـــُب َعلَْيِه الَعْبُد َيـــْوَم الِقَياَمِة  »اأَوَّ
لَّ ِقيَل  ْكِملَـــْت َواإِ اَلُة، َفاإِْن اأُ ِمـــْن اأَْعَماِلـــِه ال�صَّ
ٌع  ٍع، َفاإِْن َكاَن َلُه َتَطوُّ اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ
َنـــُع يف �َصاِئـــِر  ـــُة ُثـــمَّ ُي�صْ اأُْكِملَـــْت بـــِه الَفِري�صَ
الأَْعَماِل َكَذِلَك«، وتكميل الفرائ�ض بالتَّطوُّع 
مطلـــق؛ فاإنَّه يكون يوم القيامة يوم اجلزاء، 
ـــه اإذا تـــرك بع�ـــض الواجبـــات ا�شـــتحقَّ  فاإنَّ
العقوبة، فاإذا كان له من جن�شـــه تطوُّع �شـــدَّ 
ا وله  ه فال يعاقب، واإن كان ثوابه ناق�شً م�شدَّ
ه فكمل ثوابه، وهو يف الدنيا  تطوُّع �شـــدَّ م�شدَّ
ُيوؤمـــر باأن ُيعيـــد حيث متكن اإعـــادة ما فعله 
ـــا من الواجبـــات اأو يجربه مبا ينجرب  ناق�شً
م  ـــالة وكالدَّ ـــهو يف ال�شَّ بـــه ك�شـــجدتي ال�شَّ
اجلابـــر ملـــا تركه مـــن واجبات احلـــجِّ ومثل 
ائم  �شـــدقة الفطر الَّتي ُفر�شـــت طهرة لل�شَّ
ه اإذا اأمكنه اأن  فث، وذلـــك الأنَّ من اللَّغو والرَّ
ياأتـــي بالواجب كان ذلك عليـــه ومل يكن قد 
برئ من ُعْهَدِتِه، بل هو مطلوب به كما لو مل 
ر فعله يوم اجلزاء  يفعله، بخالف ما اإذا تعذَّ

فاإنَّه مل يبق هناك اإالَّ احل�شنات«.



كاة يف حكم الـمستفاد من مال الزَّ

 

أثـنـاء الـحـول وحـاالتـه

ـوؤال: ال�صُّ

ا  اأنـــا رجـــٌل تاجٌر، ل ي�صتقرُّ دخلي الـمـــايل َجلًبا واإنفاًقا، ممَّ
ـــُب علـــيَّ �صبـــط بدايـــة احلـــول ونهايتـــه، وغالًبا مـــا اأ�صبط  ُي�َصعِّ

احَلول تقديًرا، فهل يجوز يل هذا الفعل؟
واإذا كان عنـــدي ماٌل م�صتقلٌّ ا�صتفدته من اإرث، فهل يل اأن 
ا بـــه، والـمال الـمكت�صب مـــن تارتي اأجعل  اأجعـــل له حوًل خا�صًّ
همـــا والعتداد بحول  ا به؟ اأم يجـــب �صمُّ ـــا ـ حـــوًل خا�صًّ لـــه ـ اأي�صً

واحٍد.

اجلـواب:

ق يف اجلواب بني احلاالت  ـــوؤال ي�شـــتدعي اأن ُنفرِّ فم�شـــمون ال�شُّ
التَّالية:

احلالة الأوىل:
�شـــاَب، ولـــه مداخيل من ِجن�ض   اإذا كان مـــاُل التَّاجر قد بلغ النِّ
اأ�شـــل ماله، اأي: من ناء جتارته فال خالف بني العلماء يف اأنَّ الـمال 
ه اإىل االأ�شـــل ويعترب حوله  ـــمُّ الـم�شـــتفاد الـمكت�شـــب من جتارتـــه َي�شُ

بحوالن اأ�شل ماله.
:: قال ابن قدامة 

ماء  ه تبع لـــه من جن�شـــه، فاأ�شـــبه النَّ »ال نعلـــم فيـــه خالًفـــا؛ الأنَّ

فتاوى شرعية
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الـمتَّ�شل، وهو زيادة قيمة عرو�ض التِّجارة«)1(.
كاة؛  فقات والـم�شـــاريف ِطيلة احلول على وجوب الزَّ وال تاأثري للنَّ
قد  �شاب بالنَّ د النِّ �شـــاب �شواء حتدَّ ما دامت ال تنق�ض ماَله عن حدِّ النِّ

لع الـمعرو�شة للبيع اأو بهما. اأو بال�شِّ
لع وتقوميها ب�شعِر  فاإنَّ التَّاجر يقوم عند حلول احلول بتجريد ال�شِّ
ة والـم�شتفادة  ي جميع اأمواله االأ�شليَّ احلال وبالتَّ�شـــفية والفرز، ثمَّ يزكِّ

ل ن�شاٍب ملكه. َتَبًعا الأوَّ
�شاب؛  فقات تنق�شـــه عن َحدِّ النِّ ا اإذا كانت الـم�شـــاريف والنَّ اأمَّ
كاة، وي�شـــتمرُّ احلكم على هذه  فـــاإنَّ تاأثريها ظاهـــٌر يف عدم وجوب الزَّ
�شـــاب، وي�شتاأنف ح�شاب  احلال حتَّى ينمو ماله من جديد فيبلغ حدَّ النِّ

م ـ. ي عند حلوله ـ كما تقدَّ احلول من بلوغه، ويزكِّ

احلالة الثَّانية:
ـــذي عنده؛  اإذا كان الـمـــال الـم�شـــتفاد مـــن غري جن�ـــض الـمال الَّ
�شـــاب اأو  كاأن يكون تاِجًرا يف الـما�شـــية فا�شـــتفاد اإرًثا من ذهٍب بلغ النِّ
العك�ض؛ فاإنَّه ـ يف هذه احلال ـ يعترب احلول يف الـمال الـم�شتفاد من يوم 
ه اإىل الـمال  يه عند حلوله، وال ي�شـــمُّ �شـــاب، ويزكِّ ا�شـــتفادته اإن بلغ النِّ

االأ�شلي الختالف اجلن�شني.

احلالة الثَّالثة:
ه لي�ض  اإذا كان الـمـــال الـم�شـــتفاد من جن�ض الـمال االأ�شـــلي، ولكنَّ
ا هو من مورد مايلٍّ اآخر؛ كا�شـــتفادته من  ًدا من ناء جتارته، واإنَّ متولِّ
ِهبـــٍة اأو اإرٍث اأو من مرتَّبه الوظيفي، وكانت اال�شـــتفادة من جن�ض ماله، 
�شاب، فاالأ�شل اأن ي�شمَّ الـمال الـم�شتفاد اإىل ماله االأ�شلي،  وبلغ حدَّ النِّ
ي كالًّ من الـمال  اد اجلن�شني، ويزكِّ �شاب دون احلول الحتِّ فيتبعه يف النِّ

االأ�شلي والـم�شتفاد باعتبار حوله اخلا�ّض به.
)1( »املغني« البن قدامة )626/2(.

اأ. د. ممد علي فركو�ص
اأ�شتاذ بكلية العلوم االإ�شالمية بجامعة اجلزائر



يف حكم التَّمسية

 

مبناسبٍة دينيٍة أو َفْصليٍة

 

وضوابُط األمساء الـمنهي عنها

وؤال: ال�صُّ

الأ�صمـــاء  بع�ـــص  عوائدنـــا  يف  عندنـــا 
الَّتي ُتطلـــق على الـمولوديـــن اإذا تزامنت 
تفـــاوؤًل،  ـــٍة  ف�صليَّ اأو  ـــٍة  دينيَّ منا�صبـــٍة  مـــع 
اإذا �صـــادف اليـــوم  كالتَّ�صميـــة بـ»عا�صـــور« 
م، و»ربيـــع« اإذا دخـــل  العا�صـــر مـــن الـمحـــرَّ
بيع، و»مولود« بنا�صبة الـمولد،  ف�صل الرَّ

و»�صعبان« و»رم�صان« و»العيد«.
ي بهـــذه الأ�صماء؛  فهـــل يجـــوز التَّ�صمِّ
اإذا اقرتنـــت بهـــذه املنا�صبـــات؟ وهـــل هـــي 
اأ�صمـــاٌء م�صروعـــٌة يجـــوز اإطالقهـــا علـــى 
بالأزمنـــة  مقرتنـــة  غـــري  الـمولوديـــن 
كـــر؟ وهـــل مـــن اأ�صـــل ُيْرَجُع  الفـــة الذِّ ال�صَّ
اإليـــه يف �صبـــط الأ�صمـــاء الـمنهـــيِّ عنهـــا؟ 

اأفتونا ماأجورين. 

اجلواب:

واالألقـــاَب  االأ�شـــماَء  اأنَّ  الـمعلـــوُم  مـــن 
والكنى تدخُل يف باِب العاداِت والـمعامالِت، 

واالأ�شُل فيها احِللُّ واجلواُز.
وال ُينتقـــل عن هـــذا االأ�شـــِل اإالَّ اإذا قام 

ليُل على الـمنع والتَّحرمي. الدَّ
ومن �شـــوابط االأ�شـــماء الـم�شـــتثناة من 
االأ�شـــل الَّتي تندرج حتت حكـــِم التَّحرمي اأو 

الكراهة ما يلي:
ـ مـــا كان فيه �شـــرٌك كالتَّعبيِد لغري اهلل 
تعاىل: كـ»عبد العزى«، »عبد الكعبة«، »عبد 

هري«. �شول« و»عبد الزُّ 31هبل«، »عبد الرَّ ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م

ة يف التزام احلول  فاإن ح�شـــلت له م�شقَّ
اخلا�ضِّ باالأموال الـم�شـــتفادة، فله اأن ي�شمَّ 
ل  االأموال الـم�شتفادة اإىل الـمال االأ�شلي االأوَّ
ل،  ي اأمواله جميًعا عند متام احلول االأوَّ ويزكِّ
وتنـــدرج  التَّْي�ِصـــرَي«،  ِلـــُب  َتْ ـــُة  »الـَم�َصقَّ اإذ 
لة  كاة الـمعجَّ االأموال الـم�شتفادة �شـــمن الزَّ
قبل متام احلول، وال مانع �شرًعا من تعجيل 
كاة اإذا دعت الـم�شـــلحة اأو احلاجة اإىل  الزَّ
ذلـــك، وهـــذا التَّعجيـــل ـ بـــال �شـــكٍّ ـ اأحظى 
ني،  للفقـــري والـم�شـــكني و�شـــائر الـم�شـــتحقِّ

واأجمع لقلبه واأوفر لراحته واأو�شع الأجره.
نَّ  ˙: »اأَ ي�شـــهد له ما ثبت عـــن عليٍّ 
َدَقتِه  ˝ يف َتْعِجيِل �صَ َل النَّبيَّ  الَعبَّا�َص �َصاأَ
�ـــَص َلُه يف َذِلـــَك«)2(، ويف  ـــلَّ َفَرخَّ َقْبـــَل اأَْن َتِ
َل ِمـــَن الَعبَّا�ِص  ˝ َتَعجَّ ِبـــيَّ  روايـــة: »اأَنَّ النَّ

.)3(» َدَقَة �َصَنَتنْيِ �صَ
كاة بعد  ا الَّذي ال يجوز هو تاأخري الزَّ واإنَّ
ي  متام احلول با�شـــتثناء مـــا اإذا كان للـمزكِّ
عذٌر �شـــرعيٌّ يحول دون اإخراجها يف وقتها، 
كاأن ُيْحَجـــَز ماُلـــه اإىل وقت فـــوات احلول اأو 
كاة ونحو  ني للزَّ ـــر عليه وجود الـم�شتحقِّ تع�شَّ
غة للتَّاأخري، والعلُم  ذلك من االأعذار الـم�شوِّ

عند اهلل تعاىل.

 ،)678( والرمذي   ،)1624( داود  اأبو  اأخرجه   )2(
 .)104  /1( واأحمد   ،)1795( ماجه  وابن 
حه اأحمد �شاكر يف حتقيقه لـ »م�شند  واحلديث �شحَّ
»االإرواء«  االألباين يف  نه  وح�شَّ اأحمد« )141/2(، 

.)348/3(
نه  وح�شَّ  ،)1885( »االأموال«  يف  عبيد  اأبو  اأخرجه   )3(

االألباينُّ يف »االإرواء« )346/3(.

ـــا باهلل تعاىل وال يليُق اإالَّ  ـ وما كان خا�شًّ
و�ض« و»الـُمَهْيِمن«  حمن« و»القدُّ به: مثـــل »الرَّ
و»اخلالـــق«، ويلحـــق بها »ملـــك االأمالك«)4( 

و»قا�شي الق�شاة«.
ـــياطني:  ال�شَّ اأ�شـــماِء  مـــن  كان  ومـــا  ـ 
كـ»اإبلي�ض« و»�شـــيطان« و»االأعور« و»الولهان« 

و»خنزب«.
ـ وما كان من اأ�شماِء الفراعنِة واجلبابرة: 

مثل »فرعون« و»هامان« و»قارون«.
القـــراآن:  باأ�شـــماء  ـــا  خا�شًّ كان  ومـــا  ـ 

كـ»فرقان«.
ار:  ـــا بالكفَّ ـ وما كان من االأ�شـــماء خا�شًّ
كـ»جـــورج« و»بول�ض« و»بطر�ـــض« و»يوغرطة« 

و»ما�شيني�شا«.
ـ ومـــا كان مـــن االأ�شـــماء فيـــه تزكيـــة: 
و»اأبـــرار«  و»اإ�شـــالم«  و»اإميـــان«  ة«)5(  كـ»بـــرَّ
ين«  و»تقـــوى«، ومـــن االألقـــاب: »حميـــي الدِّ
يـــن«؛ الأنَّ فيـــه  يـــن« و»ركـــن الدِّ و»عمـــاد الدِّ
ـــا ـ االألقاُب  تزكيـــًة وكذًبا، ومن ذلـــك ـ اأي�شً
احلادثة الَّتي يق�شـــد بها اآيـــٌة خارقٌة للعادة 
ين«  ة اهلل« و»اآية اهلل« و»برهان الدِّ مثل: »ُحجَّ
ـــة هلل على  ـــه ال حجَّ ـــة االإ�شـــالم«؛ الأنَّ و»ُحجَّ
ـــا  �شـــل، ومن هذا القبيلـ  اأي�شً عبـــاده اإالَّ الرُّ
د العرب« اأو  ا�ض« اأو »�شيِّ د النَّ ي بـ»�شيِّ ـ التَّ�شمِّ

د الق�شاة«. د العلماء« اأو »�شيِّ »�شيِّ
ـ ومـــا كان مـــن االأ�شـــماء فيـــه ذمٌّ وُقبح 
وِذكٌر �شـــيٌء مثل: »َحْزن« و»�ِشهاب« و»ظامل« 
و»ناهـــد«)6( و»غادة«)7(، و»كاهن« اأو »كاهنة« 
قال:   ˝ بيَّ  النَّ اأنَّ    ˙ هريرة  اأبي  حديث  ويف   )4(
»اأَْغَيُظ َرُجٍل َعلَى اهلِل َيْوَم الِقَياَمِة َواأَْخَبُثُه َواأَْغَيُظُه 
َمِلَك  َل  الأَْمالِك،  َمِلَك  ى  ُي�َصمَّ َكاَن  َرُجٌل  َعلَْيِه 
وم�شلم   ،)6205( البخاري  ]اأخرجه  اهلُل«.  اإلَّ 

.])2143(
ٍة اإىل ا�ْصِم  َ ا�ْصَم برَّ ˝ َغريَّ حيحني«: »اأَنَُّه  )5( ويف »ال�شَّ
]اأخرجه   .Æ جح�ض  بنُت  زينُب  وهي  ـ  َزْيَنَب« 
من   )2140( وم�شلم   ،)6192( البخاري 

.]˙ حديث اأبي هريرة 
عن  وارتفع  ثديها  كعب  الَّتي  املراأة  »هي  »ناهد«:   )6(
الو�شيط«  »املعجم  ]انظر  حجم«  لها  ف�شار  در  ال�شَّ

.])957/2(
نة الَغَيِد« ]انظر  نة البيِّ اعمة اللَّيِّ )7( »غادة«: »هي املراأة النَّ
»املعجم الو�شيط« )667/2(، و»فتح الباري« البن 

حجر: )576/10([.
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م« و»�شـــعري« و»�َشـــَقر«  و»عا�شـــية«)8( و»جهنَّ
و»ُحَطمـــة« و»االأعور« و»االأبر�ض« و»االأجرب« 

و»االأعم�ض« ونحو ذلك.
ـ ومـــا كان من االأ�شـــماء الَّتي حتمل فيها 
ت�شاوؤًما بنفيها مثل: »جنيح« و»بركة« و»اأفلح« 

و»ي�شار« و»رباح«)9(.
ي باأ�شـــماِء املالئكِة مثل:  ـ وُيكره التَّ�شـــمِّ
»جربيـــل« و»مكائيـــل« و»اإ�شـــرافيل« لكونهـــا 
ـــة بهـــم، ويرتقـــي احلكم اإىل  اأ�شـــماًء خا�شَّ
يت البناُت باأ�شماء الـمالئكِة  احلرمة اإذا �ُشمِّ
مثل: »مالك« و»َمَلَكة«؛ لـما فيها من م�شاهاة 

الـم�شركني يف جعلهم الـمالئكَة بناِت اهلل.
فاإذا خلت االأ�شـــماء من جملة �شـــوابط 
االأ�شـــماء الـمندرجـــة حتـــت حكـــم التَّحرمي 
ـــالفة البيـــان؛ فـــال اأعلـــم ما  والكراهـــة ال�شَّ
والـمنا�شـــبات  ـــهور  بال�شُّ التَّ�شـــميَة  ُيْخـــِرُج 
ِة عن االأ�شِل الـمبيح اإذا  ـــليَّ ة اأو الَف�شْ ينيَّ الدِّ
ُق�شد بها متييُز �شـــخ�ضٍ عن غريه حلدوِث 

التزامِن والتَّطابق.
اللَّهـــمَّ اإالَّ اإذا تعلَّقـــت بها عـــادٌة منكرٌة 
اأو اعتقاٌد فا�شـــٌد؛ فُيمنع مـــن اأجله، وقد كان 
من �شـــاأِن العرب يف ت�شـــميِة اأوالدها باأ�شماِء 
هور مثل: »�شخر«  اجلماِد واحليواِن وبع�ِض ال�شُّ
و»جعفر« و»جبل« و»�شـــفوان« و»بدر« و»قمر« 
ا«، ومن اأ�شـــماِء احليوان مثل:  و»جنم« و»ثريَّ
هور مثل  »اأ�شد« و»ليث« و»فهد« و»ثعلب«، ومن ال�شُّ
بيع«)11( و»اأبو  بيع«)10( ومنه »�شعد بن الرَّ »الرَّ

˝ غريَّ  بيَّ  ¨ »اأنَّ النَّ )8( و�شحَّ من حديث ابن عمر 
م�شلم  ]اأخرجه  َجِميلَُة««  »اأَْنِت  وقال:  عا�شية  ا�شم 

.])2139(
بيِّ  ˙ عن النَّ )9( وقد ثبت من حديث �شمرة بن جندب 
˝ اأنَّه قال: »َل ُت�َصمِّ ُغاَلَمَك َرَباًحا َوَل َي�َصاًرا َوَل 
واأبو   ،)2136( م�شلم  ]اأخرجه  َناِفًعا«  َوَل  اأَْفلََح 

داود )4958(، والرمذي )2858([.
)10( من »اأربعت االأر�ض« اإذا اأخ�شبت؛ الأّنه �شهُر العنب 
واخل�شار والـمطر، كانوا يقيمون فيه عمارة ربعهم.

بيع االأن�شاري اخلزرجي  حابي �شعُد بن الرَّ )11( هو ال�شَّ
بيَنه   ˝ بيُّ  النَّ اآخى  الَّذي   ˙ قيب  النَّ البدري 
حمن بن عوف، ومات يوم اأحد �شهيًدا.  وبني عبد الرَّ
 ،)145/4( الربِّ  عبد  البن  »اال�شتيعاب«  ]انظر: 
 ،)318/1( هبي  للذَّ النُّبالء«  اأعالم  »�شري 

»االإ�شابة« البن حجر )144/4([.

بيع«)12( حيث كانوا يق�شـــدون  العا�ض بن الرَّ
مـــن وراء هذه االأ�شـــماِء متييَز �شـــخ�ضٍ عن 
ـ اإىل حتقيـــِق  ـ ثانًيـــا  ــَع  اًل، والتَّطلُـّ اأوَّ غـــريه 
ِة الكامنِة يف اال�شِم م�شتقباًل  الـمالزمِة الو�شفيَّ
ُة  يف �شـــلوِك الولـــد و�شـــريته، تلـــك الو�شـــفيَّ
ة  الَّتي تـــدلُّ على معاٍن جميلـــٍة وجليلٍة كالقوَّ
جاعِة والعلوِّ والتَّدبرِي والتَّفكرِي والوفاِء  وال�شَّ
ا  هامِة واالأمانِة، ونحو ذلك ممَّ البِة وال�شَّ وال�شَّ

ة واحلروِب. يحتاج اإليه يف مواقف العزَّ
ـــالزم احلقيقي  وهـــذا الـمعنـــى مـــن التَّ
 ،˝ بـــيِّ  اأو الو�شـــفي مراعـــًى يف كالم النَّ
حمن بن �شـــخر  فقد قيـــل: اإنَّه كنَّى عبَد الرَّ
˙، والـم�شـــهور  و�شـــي باأبـــي هريرة  الدُّ
ـــة وجدها  يَّ ة برِّ ـــَي بـــاأوالد هـــرَّ ـــه ُكنِّ عنـــه اأنَّ
بيُّ  ب النَّ َي بهـــا)13(، وَلقَّ ه فُكنِّ فاأخذها يف كمِّ
ـــه »�َصْيٌف  ˙ باأنَّ ˝ خالـــَد ابـــَن الوليِد 
ِمـــْن �ُصيـــوِف اهلِل«)14( من اإ�شـــافة الـمخلوق 
اإىل اخلالق لـمالزمته اجلهاد يف �شـــبيل اهلل 

ونحو ذلك.
هذا؛ واإن كان االأ�شـــُل يف هذه االأ�شـــماء 
احللَّ واالإباحـــة اإالَّ اأنَّ الـمطلـــوَب من االآباء 
حت�شنُي اأ�شـــماء اأوالدهم؛ الأنَّهم ُيْدَعون يوم 
القيامة باأ�شمائهم واأ�شماِء اآبائهم؛ كما �شحَّ 
˝ قال: »اإِنَّ  بيَّ  ˙ اأنَّ النَّ عن ابِن عمَر 
الَغـــاِدَر ُيْرَفـــُع َلـــُه ِلَواٌء َيـــْوَم الِقَياَمـــِة ُيَقاُل: 
ب  َهـــِذِه َغـــْدَرُة ُفاَلِن ْبـــِن ُفـــاَلٍن«)15(، وقد بوَّ
 ˝ بيِّ  بيع القر�شي �شهُر النَّ )12( هو اأبو العا�ض بن الرَّ
وزوُج ابنته زينب، وهو والد اأمامة الَّتي كان يحملها 
املوؤمنني  اأمِّ  اأخت  ابُن  وهو  �شالته،  يف   ˝ بيُّ  النَّ
ه هالُة بنُت خويلد تويف �شنة  خديجَة بنِت خويلد واأمُّ
)12هـ(. ]انظر ترجمته يف: »�شري اأعالم النُّبالء« 

.])330/1(
هبي )579/2(،  )13( انظر: »�شري اأعالم النُّبالء« للذَّ
و»تهذيب التَّهذيب« البن حجر )263/12(، وقد 
مذي )686/5( عن عبد اهلل بن رافع  اأخرج الرِّ
اأبا هريرة؟ قال:  ُكّنيت  قال: »قلت الأبي هريرة: مل 
قال:  الأهابك  اإينِّ  واهلل  بلى  قلت:  ي؟  منِّ تفرق  اأما 
كنت اأرعى غنَم اأهلي وكانت يل هريرة �شغرية فكنت 
هار ذهبت بها  اأ�شعها باللَّيل يف �شجرة فاإذا كان النَّ
ن  ْوين اأبا هريرة« واحلديث ح�شَّ معي فلعبت بها فكنَّ
مذي« )3840([.  االألباين اإ�شناده يف »�شحيح الرِّ
.˙ )14( اأخرجه البخاري )3757(، من حديث اأن�ض 

)15( اأخرجه البخاري )6177(.

ا�ض  :: »بـــاب ما ُيدعـــى النَّ له البخـــاري 
: اأََحبَّ الأَ�ْصَماِء اإِىل اهلِل  باآبائهم«، وال �شكَّ اأنَّ
ْحَمِن)16( وكلُّ ما اأ�شـــيف  َعْبُد اهلِل َوَعْبُد الرَّ
اإىل اهلل ـ �شبحانه ـ فهو اأوىل واأف�شل، والعلم 

عند اهلل تعاىل.

واإن كان الأ�صُل يف هذه الأ�صماء 
احلـــلَّ والإباحة اإلَّ اأنَّ الـمطلوَب 
اأ�صمـــاء  ت�صـــنُي  الآبـــاء  مـــن 
يـــوم  يدعـــون  لأنهـــم  اأولدهـــم؛ 
القيامة باأ�صمائهم واأ�صماء    اآبائهم

:˝ اَلِة..« يف صفة األمر يف قوله  »ُمُروا َأْواَلَدُكْم بالصَّ
وؤال: ال�صُّ

اَلِة  ˝: »ُمُروا اأَْوَلَدُكـــْم بال�صَّ قولـــه 
ِرُبوُهْم َعلَْيَها  َوُهْم اأَْبَناُء �َصْبـــِع �ِصِننَي، َوا�صْ

َوُهْم اأَْبَناُء َع�ْصٍر«، رواه اأبو داود وغريه.
ـــالة اأْم اأنَّه  هـــل من اأمـــر بطلـــق ال�صَّ
الة مطلًقا؟ بعنى: هل يكفي  اأمـــر بال�صَّ
د تعويده  الة لـمجرَّ اأمره بالقيام اإىل ال�صَّ
عليهـــا اأم اأنَّه يلـــزم اأمره بالقيـــام بها عند 
الفجـــر  ذلـــك  يف  بـــا  اخلم�صـــة  اأوقاتهـــا 
ان عليه؟ وهل  والع�صاء، مع اأنَّهما قد ت�صقَّ
ُيوؤمـــر باإعادتها اإذا اأخـــلَّ ببع�ص �صروطها 
هـــارة  كالطَّ واجباتهـــا  اأو  اأركانهـــا  اأو 
ماأنينـــة؟ وهـــل يوؤمـــر باجلماعـــة يف  والطُّ

الـم�صجد؟ اأفيدونا، وجزاكم اهلل خرًيا.

واأبو داود )4949(،  انظر:  م�شلم )2132(،   )16(
.¨ من حديث ابن عمر 



اجلواب

االأمر الوارد يف احلديث الـمذكور »ُمُروا 
ـــاَلِة..«)17( لي�ـــض خطاًبـــا من  اأَْوَلَدُكـــْم بال�صَّ
ـــبيِّ وال اإيجاًبا عليه؛ الأنَّ االأ�شل  ارع لل�شَّ ال�شَّ
ـــيء لي�ض اأمـــًرا به«  اأنَّ »االأمـــر باالأمـــر بال�شَّ
ما مل يـــدلَّ عليه دليل اأو قرينة �شـــارفة اإىل 
اب  ˝ لعمر بن اخلطَّ الوجـــوب، مثل قولـــه 
 ˙ ˙ يف �شاأن طالق ابنه عبد اهلل 
اِجْعَها«)18(،  امراأته يف احلي�ض: »ُمـــْرُه َفْلرُيَ
اِجْعَهـــا«  فقرينـــة الم االأمـــر يف قولـــه: »َفْلرُيَ
 ˙ هـــة اإىل ابـــن عمـــر   �شـــدرت متوجِّ

فيكون ماأموًرا به بال خالف)19(.
 :: قال القرايف 

»الأنَّ االأمـــر باالأمـــر ال يكون اأمـــًرا، لكن 
˝ اأن ياأمر  علم اأنَّ كلَّ َمْن اأمره ر�شول اهلل 
ا هو علـــى �شـــبيل التَّبليغ، ومتى  غـــريه، فاإنَّ
كان على �شـــبيل التَّبليغ �شـــار الثَّالث ماأموًرا 

اإجماًعا«)20(.

الة  هذا؛ ومن جهة اأخرى فاإنَّ االأمر بال�شَّ
ـــالة  يف احلديـــث الـمذكـــور هـــو اأمـــٌر بال�شَّ
مطلًقا بجميع لوازمها ومقت�شـــياتها، ولي�ض 
د تعليمها  ـــالة وجمـــرَّ االأمر فيه مبطلق ال�شَّ
له وتعويده عليها؛ ذلك الأنَّ الـمعلوم اأ�شوليًّا 
ـــيء اأمـــر بجميـــع لوازمـــه  : »االأمـــر بال�شَّ اأنَّ
ومبـــا ال يتـــمَّ اإالَّ به« �شـــواء كان حكـــم االأمر 
ـــدب، اإذ الـمطلوب  علـــى الوجوب اأو على النَّ
ا هو االأمـــر بالقيام بها  ـــرع اإنَّ من جهة ال�شَّ
ة، اأي: َيْلَزُم َويِلَّ  ـــرعيَّ على وجه احلقيقة ال�شَّ
ح به �شالته  غرِي اأن ياأمره بكلِّ ما ي�شحِّ ال�شَّ
يف  واحلاكم   ،)495( داود  اأبو  اأخرجه   )17(
عمرو  ابن  حديث  من   ،)197/1( »امل�شتدرك«: 
»اخلال�شة«  يف  وويُّ  النَّ نه  ح�شَّ واحلديث   ،˙
»البدر  يف  الـملقن  ابن  حه  و�شحَّ  ،)252/1(
»االإرواء«  يف  واالألباين   ،)238/3( الـمنري« 

.)266/1(
)18( اأخرجه البخاري )5251(، وم�شلم )1471(، 

.¨ من حديث ابن عمر 
 ،)96/2( قدامة  البن  اظر«  النَّ »رو�شة  انظر:   )19(

رة ال�ّشنقيطي« )198(. و»مذكِّ
)20( »�شرح تنقيح الف�شول« للقرايف )148 ـ 149(.

مـــن طهارة وا�شـــتقبال القبلة و�شـــر العورة 
حيح. الة على الوجه ال�شَّ وكيفية اأداء ال�شَّ

ـــبيَّ ُيوؤجر عليها اإذا  ويدلُّ عليه؛ اأنَّ ال�شَّ
�شلَّى هو ووليُّه لعموم قوله تعاىل: ﴿ک ک 
 ،]160  :b[ گ﴾  گ  گ  ک  ک 
ا  ـــا َرفعـــْت اإليـــه امراأة �شـــبيًّ ˝ لـمَّ وقولـــه 
؟«، قال:  فقالت: »يا ر�شـــول اهلل! األهـــذا حجٌّ

»َنَعْم، َوَلِك اأَْجٌر«)21(.
كمـــا يـــدلُّ عليه مـــن ناحيـــة اأخـــرى اأنَّ 
ـــز يلحـــق بالبالـــغ يف بطالن  ـــبيَّ الـمميِّ ال�شَّ
ـــد الـمبطـــَل مـــن نواق�ـــض  عبادتـــه اإذا تعمَّ

الو�شوء ونحوها)22(.

ز  ـــبيِّ الـمميِّ وبناًء عليه؛ فلي�ض لويلِّ ال�شَّ
ا يكون اأمره  ـــالة، واإنَّ اأن ياأمره مبطلق ال�شَّ
َيـــه علـــى االهتمـــام  ـــالة مطلًقـــا لريبِّ بال�شَّ
ـــرعيِّ  ن عليها علـــى وجهها ال�شَّ بهـــا والتَّمـــرُّ
؛  ت عليه اأو مل َت�ُشـــقَّ ـــحيح، �شـــواء �شـــقَّ ال�شَّ
ـــالة وغريها  الأنَّ القيام بتعليمه لعبادة ال�شَّ
 ˝ بيُّ  ا يدخل يف باب تبليـــغ ما اأمر النَّ اإنَّ
ز، ويبقى خطاب  ـــبيَّ الـمميِّ اأن ياأمر به ال�شَّ
، فال اإثم عليه  ـــبيِّ ـــدب ثابًتا يف حقِّ ال�شَّ النَّ
برك واجب وال بارتكاب حرام، اأي ال تلحقه 
ـــرعيَّة مطلًقا؛ مـــن الواجبات  التَّكاليف ال�شَّ
فات على  مـــات واحلـــدود والتَّ�شـــرُّ والـمحرَّ
مذهب جمهور العلماء)23(؛ الأنَّ القلم مرفوع 
ـــى يبلغ كما ثبـــت يف احلديـــث)24(،  عنـــه حتَّ

والعلم عند اهلل تعاىل.
ا�ض  ابن عبَّ اأخرجه م�شلم )1336(، من حديث   )21(

.¨
يوطي )219(. )22( »االأ�شباه والنَّظائر« لل�شُّ

الفقه« )30(:  اأ�شول  رة  »مذكِّ ال�ّشنقيطي يف  قال   )23(
ز،  بيِّ الـمميِّ »وعن اأحمد رواية مرجوحة بتكليف ال�شَّ
بالـمكروه  بيِّ  ال�شَّ تكليف  واأ�شحابه  مالك  ومذهب 

والـمندوب فقط دون الواجب واحلرام«.
)24( ولفظ احلديث: »ُرِفَع الَقلَُم َعْن َثاَلٍث: َعِن النَّاِئِم 
ويف  ـ  َيْكرَبَ  َحتَّى  ِغرِي  ال�صَّ َوَعِن  َي�ْصَتْيِقَظ،  َحتَّى 
َيْعِقَل  َحتَّى  الـَمْجُنوِن  َوَعِن  ـ  َيْحَتِلَم  َحتَّى  رواية: 
�شائي  والنَّ  )4398( اأبوداود  ]اأخرجه  ُيِفيَق«  اأَْو 
حديث  من   ،)2041( ماجه  وابن   ،)3432(
يف  االألباين  حه  �شحَّ واحلديث   .Æ عائ�شة 

»االإرواء« )4/2([. 

ـة  يف ضوابط نصيحة أئمَّ
 الـمسلمـني

ـاًمـا وعـلمـاء[ ]حكَّ

ـوؤال ال�صُّ
نرجـــو ـ مـــن ف�صيلتكـــم ـ بياًنـــا حـــوَل 
واأيـــن  الـم�صهـــور،  النَّ�صيحـــة  حديـــث 
ة  عـــاة والأئمَّ يكـــن ت�صنيف العلماء والدُّ
َوِلَر�ُصوِلـــِه  َوِلِكَتاِبـــِه  »هلِل   :˝ قولـــه  يف 
ِتِهـــْم«)25(؟ وهل  ـــِة الـُم�ْصِلِمـــنَي َوَعامَّ َولأَِئمَّ
عـــاة وتبيني  �صـــح للعلماء والدُّ توجيـــه النُّ
اأخطائهـــم عـــن طريـــق �صبكـــة الأنرتنـــت 
�صـــح الـم�صروع؟ وكيـــف يتمُّ  ُيَعـــدُّ مـــن النُّ

ن�صحهم اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك؟

اجلـواب

ة وحملـــُة  ـــنَّ اأهـــل العلـــم بالقـــراآن وال�شُّ
عـــاُة اإىل  الفقـــه واحلكمـــة واالجتهـــاد والدُّ
ة  ُفوَن مع اأئمَّ ـــنَّ ـــة والربهـــان ُي�شَ اهلل باحُلجَّ
ام واالأمـــراء وقادتهم  الـم�شـــلمني من احلـــكَّ
وَمـــن ينوب عنهـــم، َي�ْشـــَمُلُهم جميًعا حديث 
 :˝ النَّ�شـــيحة الـم�شـــهور من جهـــة قوله 
ـــِة الـُم�ْصِلِمـــنَي..«، وهم اأولو االأمر  »...َولأَِئمَّ

يف قوله تعـــاىل: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
،]59  :`[ ی﴾  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ة ب�شـــريعة االإ�شـــالم،  فالعلماء هم قادة االأُمَّ
لطة والتَّنفيذ،  ة بال�شُّ ام واالأمراء قادة االأمَّ واحلكَّ
وقـــد جعل اهلل ـ �شـــبحانه ـ طاعة اأويل االأمر 
˝، اإذ  �شـــول  تابعـــًة لطاعة اهلل وطاعة الرَّ

َيِة اخَلاِلِق«)26(. »َل َطاَعَة مِلَْخُلوٍق يف َمْع�صِ
.˙ اري  )25( اأخرجه م�شلم )55(، من حديث متيم الدَّ

»املعجم  والطرباين يف  اأحمد )66/5(،  اأخرجه   )26(
حديث  من  له،  واللَّفظ   )170/18( الكبري«: 
حه  �شحَّ واحلديث   ،˙ ح�شني  بن  عمران 

33االألباين يف »�شحيح اجلامع«: )7520(. ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م



ا يدلُّ على جواز اإطالق ا�شـــم اأويل  وممَّ
االأمـــر علـــى العلمـــاء قولـــه تعـــاىل: ﴿ەئ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ی ی﴾ ]\e[، فقـــد اأوجب اهلل 
احلـــذر باإنذارهـــم، واألـــزم الـمنَذرين َقبول 

قولهم.
﴿جئ حئ مئ ىئ يئ  وقوله تعـــاىل: 

جب حب خب﴾ ]`: 59[.
ة رّد  ولي�ـــض لغـــري العلمـــاء معرفـــة كيفيَّ

نة. الـمتناَزع فيه اإىل الكتاب وال�شُّ
ة كون �شوؤال العلماء  ـــحَّ فدلَّ هذا على �شِ
واجًبا وامتثال فتواهم الزًما)27(، وقوله تعاىل:
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   ﴿
ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]`: 83[.

ا هو العامل الفقيه الَّذي  وامْلُ�ْشـــَتْنِبُط اإنَّ
ي�شـــتخرج احلكـــَم باجتهاده وفهمـــه، فاالآية 
ٌة يف  ـــت علـــى اأنَّ القيا�ـــض واالعتبـــار ُحجَّ َدلَّ
ـــرع واأنَّه �شفة الأويل االأمر، فلذلك ذهب  ال�شَّ
˙ اإىل اأنَّ »اأويل االأمر« هم  ا�ـــض  ابن عبَّ
العلماء حيث كانوا، وهو قول جابر وجماهد 
لف، وبه قال مالكـ  رحمهم  وغرِيهم من ال�شَّ

اهلل جميًعا ـ.
مًعـــا،  ـــنفني  ال�شِّ اإرادة  مـــن  مانـــع  وال 
اللة ُي�ْشَتَنُد اإليهم  فالعلماء اأهل االإر�شاد والدَّ
ام واالأمراء  ـــرع والعلم به، واحلكَّ يف اأمر ال�شَّ
اأهل االإلزام والتَّنفيذ ُي�ْشَتَنُد اإليهم يف تنفيذ 
ام  رع واإم�شائه، فب�شالح العلماء واحلكَّ ال�شَّ
ت�شـــلح االأمور وت�شـــتقيم، وبف�شادهم تف�شد 

االأمور وت�شطرب وتنحرف.

ب�صريعـــة  ـــة  الأُمَّ قـــادة  هـــم  فالعلمـــاء 
ة  ام والأمـــراء قادة الأمَّ الإ�صـــالم، واحلكَّ
اهلل  جعـــل  وقـــد  والتَّنفيـــذ،  لطـــة  بال�صُّ
تابعـــًة  الأمـــر  اأويل  طاعـــة  ـ  �صبحانـــه  ـ 
اإذ   ،˝ �صـــول  الرَّ وطاعـــة  اهلل  لطاعـــة 
َيـــِة اخَلاِلـــِق« »َل َطاَعـــَة مِلَْخُلـــوٍق يف َمْع�صِ

)27( »تف�شري القرطبي« )260/5(.

ر هذا؛ فـــاإنَّ طريقة النَّ�صيحة  فاإذا تقرَّ
تـــي يح�صـــل بهـــا الـمق�صـــود وت�صلـــم مـــن  الَّ
الـمحذور اأن تاط بجملة �صوابط اأ�صعها 

بني يدي النَّا�صح وهي:
ًل: االإخال�ـــض يف النَّ�شـــيحة وابتغاء  اأوَّ
وجـــه اهلل بها؛ الأنَّ النَّ�شـــيحة عبـــادة، وقد 
يُن  ˝ ديًنا يف قولـــه: »الدِّ بـــيُّ  اها النَّ �شـــمَّ
باع  يَحـــُة«؛ لذلك ينبغي احلـــذر من اتِّ النَّ�صِ

ف�ض. �ُشُبِل الهوى، والتما�ض حظوظ النَّ
ثانًيـــا: تطهري القلـــب من الِغـــلِّ والِغ�ضِّ 
فيحـــبُّ  الـم�شـــلمني،  ـــة  اأئمَّ منا�شـــحة  يف 
لهـــم مـــا يحبُّ لنف�شـــه، ويكره لهـــم ما يكره 
لنف�شـــه؛ الأنَّ النَّ�شـــيحة منافية للغلِّ والغ�ضِّ 
 ˝ بيُّ  وال جتامعهمـــا بحاٍل، وقـــد اأخرب النَّ
عن ذلك بقوله: »َثاَلٌث َل َيِغلُّ َعلَْيِهنَّ َقْلُب 
يَحُة  الـُموؤِْمـــِن: اإِْخاَل�ُص الـَعَمـــِل هلِل، َوالنَّ�صِ
ِلـــَويِلِّ الأَْمـــِر ـ ويف لفظ: َطاَعـــُة َذِوي الأَْمِر 
يُط ِمْن  ـ َوُلـــُزوُم اجَلَماَعِة، َفـــاإِنَّ َدْعَوَتُهْم ُتِ
ـــالث تنفي  َوَراِئِهـــْم«)28(، ذلـــك الأنَّ هـــذه الثَّ
الغلَّ والِغ�ضَّ ومف�شداِت القلِب و�شخاِئَمه كما 

.)29(: م  �شرح ذلك ابن القيِّ
د من وقوعهم يف خمالفة اأو  اأكُّ ثالًثا: التَّ
ة، اأو دلَّت  رعيَّ منكر ق�شت به النُّ�شو�ض ال�شَّ
َت من  رعية، فاإن َتَثبَّ على حكمه االأ�شول ال�شَّ
حقيقـــة الـمخالفـــة اأو عني الـمنكـــر وعرف 
مرادهم فيه؛ نظر اإىل �شـــريتهم يف حكمهم 
ودعوتهـــم، فاإْن كانت ح�شـــنة حمل كالمهم 

على الوجه احل�شـــن؛ لقوله تعاىل: ﴿ٱ 
 ،]58 :c[ ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
واإن كانت �شـــريتهم غري ذلك حمل كالمهم 

ء؛ لقولـــه تعاىل: ﴿پ  ـــيِّ على الوجه ال�شَّ
.]58 :c[ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ه جهل  ا اإذا عرف مراد كالمهم؛ ولكنَّ اأمَّ
ل  ـــرع فيـــه، فالواجـــب اأن ال يتدخَّ حكـــم ال�شَّ
مذي )2658(، من حديث عبد اهلل  )28( اأخرجه الرِّ
اأحمد )225/3(،  واأخرجه   ،˙ م�شعود  ابن 
حه  ˙، واحلديث �شحَّ من حديث اأن�ض بن مالك 

حيحة« )760/1(. ل�شلة ال�شَّ االألباين يف »ال�شِّ
عادة« البن القيِّم )277/1ـ  278(. )29( »مفتاح دار ال�شَّ

؛ ذلك الأنَّ  بن�شـــيحة غري م�شـــطبغة باحلقِّ
ليل و�شـــهد له الربهان  العلم ما قام عليه الدَّ

ة. واأيَّدته احُلجَّ
ـــة  رابًعـــا: ومـــن وجـــوه النَّ�شـــيحة الأئمَّ

الـم�شلمني:
ة �شـــالحهم ور�شـــدهم وعدلهم  1ـ حمبَّ
ُة اجتماع  وما يحملونه من علٍم وتقوى، وحمبَّ
ة عليهم،  ـــة عليهم وكراهُة افـــراق االأُمَّ االأُمَّ
والتَّعـــاوُن معهـــم على احلـــقِّ وطاعُتهم فيه، 
ـــالح  بـــات والتَّقوى وال�شَّ عـــاُء لهم بالثَّ والدُّ

داد. والتَّوفيق وال�شَّ
2 ـ ت�شديقهم مبا يروونه من االأحاديث 
ابعة من  وما اأدَلْوا به مـــن االآراء واالأقوال النَّ
االجتهـــاد الـمبنـــيِّ على م�شـــادر التَّ�شـــريع 

ومداركه ما داموا وعاًة للعلم واأهاًل للثِّقة.
ا�شـــح  وبنـــاًء عليـــه؛ فلي�ـــض مـــن حقِّ النَّ
ًدى اإيجابيًّا لن�شيحته،  رورة اأن يجد �شَ بال�شَّ
ا ثابًتا  نت ن�شـــيحُته حكًمـــا عقديًّ فاإن ت�شـــمَّ
ة واجلماعة، اأو حكًما �شرعيًّا  نَّ عند اأهل ال�شُّ
ة  ًدا بقوَّ َمًعا عليـــه، اأو حكًما راجًحـــا موؤيَّ جُمْ
االأدلَّة؛ فاإنَّه يحمد اهلل على توفيقه لَقبولهم 
ن�شـــيحَته ويتعاون معهم عليهـــا، واإن كانت 
ى الواجب نحوهم، وال  ه اأَدَّ االأخرى فعزاوؤه اأنَّ
، اإذ »َل  يتعـــاون معهم فيما خالفوا فيه احلقَّ
َيـــِة اخَلاِلِق«، ويدعو  َطاَعـــَة مِلَْخُلـــوٍق يف َمْع�صِ

داد. لهم بالهداية وال�شَّ
ـــا  ـــا اإذا كانـــت ن�شـــيحته خاويـــة ممَّ اأمَّ
�شـــبق تقريره؛ فال يتحامل عليهم اإذا تركوا 
نها ـ يف  العمل بن�شيحته الحتمال عدم ت�شمُّ
نظرهـــم ـ فقًها �شـــليًما اأو حكًما وجب االأخذ 
به، اأو كانت النَّ�شيحة خارجًة عن الـمو�شوع 
روه فتقع على غري وجهها ومرماها،  الَّذي قرَّ
اأو األزمهم مبقت�شى حديٍث مل يعملوا به لعلَّة 
�شـــعفه عندهـــم اأو العك�ـــض، اأو تركوا العمل 
بهـــا مبا ال مبلغ له من العلم ونحو ذلك، فال 
ُتْرَفُع اإليهم ن�شيحة حكُم م�شمونها من�شوخ 
ة اأو  رعيَّ اأو مرجوح اأو مردود بالنُّ�شو�ض ال�شَّ
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خمالف للقيا�ض والـم�شلحة واالعتبار.

ة الـملقاة على  3ـ تذكرُيهم بالـم�شـــئوليَّ
عاتقهم، وتعريُفهـــم باالأخطاء والـمخالفات 
تـــي وقعـــوا فيهـــا بِرفـــٍق وحكمـــة ولطـــف،  الَّ
ا من غري هتك وال تعيري، ويتمُّ  ووعُظهم �ِشرًّ
يٍّ مر�شـــل  ا عن طريٍق خطاٍب �ِشـــرِّ ذلـــك اإمَّ
اإليهم عـــرب الربيد اخلا�ـــضِّ اأو االإلكروين، 
ا بت�شـــليمه يدويًّا من قبـــل ثقة، اأو بطلب  واإمَّ
لقاء اأخويٍّ ُي�ِشرُّ اإليهم فيه بالنَّ�شيحة، ونحو 
ذلك من اأ�شباب ح�شول االنتفاع بالنَّ�شيحة 

عوة والتَّعليم واالإعالم. يف جمال الدَّ
:: قال ابن رجب 

ـــلف اإذا اأرادوا ن�شـــيحة اأحٍد  »وكان ال�شَّ
ا، حتَّى قال بع�شـــهم: من وعظ  وعظوه �شـــرًّ
اأخـــاه فيما بينـــه وبينه فهي ن�شـــيحة، ومن 
ا وبَّخه، وقال  ا�ض فاإنَّ وعظـــه على روؤو�ض النَّ
:: »الـموؤمن ي�شـــر  الف�شـــيل بـــن عيا�ض 
«، قال عبد  وين�شـــح، والفاجر يهتك ويعـــريِّ
العزيـــز بـــن اأبي رواد: »كان مـــن كان قبلكم 
جل من اأخيه �شيًئا ياأمره يف رفق  اإذا راأى الرَّ
فيوؤجر يف اأمره ونهيه، واإنَّ اأحد هوؤالء يخرق 
ب�شـــاحبه في�شتغ�شـــب اأخاه  ويهتك �شره«، 
لطان  ¨ عن اأمر ال�شُّ ا�ض  و�شـــئل ابن عبَّ
بالـمعـــروف ونهيـــه عن الـمنكـــر، فقال: »اإن 

كنت فاعاًل والبدَّ ففيما بينك وبينه«[)30(.
االأنرنـــت  �شـــبكات  اأنَّ  والـمعلـــوم 
ت وغريها مـــا هي اإالَّ  ـــحف والـمجـــالَّ وال�شُّ
و�شائُل مو�شـــوعٌة ابتداًء لالإعالم والتَّ�شهري 
ـــذي يق�شـــي مبنافاتهـــا  والتَّبليـــغ، االأمـــر الَّ

ي واالأخالقي. رِّ للنَّ�شيحة يف قالبها ال�شِّ

هم وجتريحهم  4ـ �شيانة اللِّ�شان عن ذمِّ
هم ولعنهم،  واإهانتهـــم، واالمتنـــاع عن �شـــبِّ
والتَّ�شـــهري بعيوبهـــم وم�شـــاوئهم؛ الأنَّ ذلك 
قدرهـــم  مـــن  واحلـــطَّ  عداوتهـــم  يوجـــب 
واالنتقا�ض من �شاأنهم، وفتُح جمال االإغارة 
عـــن ُيْفِقُدهـــم الهيبة  عليهـــم بالقـــدح والطَّ

)30( »جامع العلوم واحلكم« البن رجب )77(.

ويجعلهـــم حملَّ التُّهمة؛ االأمُر الَّذي ُيْخ�َشـــى 
ة �شـــريعًة واأمًنا، اإذ يف  من ورائه �شـــياع االأُمَّ
هام العلماء يف اأقوالهم ومعارفهم ت�شـــييٌع  اتِّ
اللة، ويف  ريعة لكونهم اأهل االإر�شاد والدَّ لل�شَّ
ام ت�شييٌع لالأمن  فقد الثِّقة يف االأمراء واحلكَّ

واال�شتقرار.

ـــيخ ابن  و�شـــمن هـــذا الـمعنى يقول ال�شَّ
:: عثيمني 

»ِمَن اخلطاإ الفاح�ض مـــا يقوم به بع�ض 
ا�ـــض مـــن الـــكالم علـــى العلمـــاء اأو على  النَّ
ـــا  ا�ض عليهم ُبغ�شً االأمراء، فيمـــالأ قلوب النَّ
وحقًدا، واإذا راأى �شـــيًئا من هـــوؤالء يرى اأنَّه 
ُمنكـــر؛ فالواجب النَّ�شـــيحة ولي�ض الواجب 
عليه اإف�شـــاء هذا الـمنكر اأو هذه الـمخالفة، 
ونحن ال ن�شـــكُّ اأنَّه يوجـــد خطاأ من العلماء، 
ًدا  ويوجد خطاأ من االأمراء، �شواء كان متعمَّ
ـــد، لكـــن لي�ـــض دواء الـمر�ـــض  اأو غـــري متعمَّ
زوال  وال  منـــه،  اأعظـــَم  مر�ـــض  باإحـــداث 
ة  ـــرِّ ب�َشـــرٍّ اأَ�َشـــرَّ منه اأبًدا، ومل ي�شرَّ االأمَّ ال�شَّ
ة اإالَّ كالُمها يف علمائها واأمرائها،  االإ�شالميَّ
واإالَّ فما الَّذي اأوجب قتل عثمان؟ هو الكالم 
فيـــه، تكلَّموا فيـــه، واأنَّه يحابـــي اأقاربه واأنَّه 
ا�ُض يف  يفعـــل كـــذا ويفعل كـــذا، فحملـــت النَّ
قلوبها عليه، ثمَّ تولَّد من هذا احلمل كراهة 
وبغ�شاء واأهواء وعداء، حتَّى و�شل االأمر اإىل 
ة بعد ذلك،  قـــت االأمَّ اأن قتلـــوه يف بيته، وتفرَّ
وما الَّذي اأوجب قتـــل اأمري املوؤمنني علي بن 
اأبي طالب اإالَّ هذا؟ خرجوا عليه وقالوا: اإنَّه 
روا الـم�شـــلمني  ـــروه، وكفَّ ـــرع وكفَّ خالف ال�شَّ

... معه، وح�شل ما ح�شل من ال�شرِّ
واأرى اأنَّه يجب الكفُّ عن ن�شـــر م�شـــاوئ 
ا�ض وال�شـــيما العلماء واالأمراء واأنَّه يجب  النَّ

اإ�شالح اخلطاإ بقدر االإمكان«)31(.

واأخرًيا؛
اأختم هذا اجلواب مبـــا ذكره ابن دقيق 

: حيث قال: العيد 
الـم�شـــلمني:  ـــة  الأئمَّ النَّ�شـــيحة  ـــا  »واأمَّ
فمعاونُتهـــم علـــى احلقِّ وطاعُتهـــم واأمُرهم 
بـــه، وتنبيُههـــم وتذكرُيهـــم بِرفـــٍق ولطف، 
واإعالُمهـــم مبـــا غفلـــوا عنـــه، وتبليُغهم من 
حقوق الـم�شـــلمني، وتـــرُك اخلـــروج عليهم 
ا�ـــض لطاعتهم  ـــيف، وتاأليـــُف قلوب النَّ بال�شَّ
ـــالة خلفهم، واجلهاُد معهم واأن َيْدُعَو  وال�شَّ

الح«)32(. لهم بال�شَّ
*   *   *والعلُم عند اهلل تعاىل.

واآخر دعوانا اأِن احلمد هلل ربِّ العاملني، 
ـــد، وعلـــى اآله  نـــا حممَّ ـــلَّى اهلل علـــى نبيِّ و�شَ
و�شـــحبه واإخوانـــه اإىل يـــوم الدين، و�َشـــلَّم 

ت�شليًما.

)31( »لقاء الباب املفتوح« البن العثيمني )10/32(.

وويَّة« البن دقيق العيد )53(. )32( »�شرح االأربعني النَّ
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:: قال ابن رجب 
لـــف اإذا اأرادوا ن�صيحـــة  »وكان ال�صَّ

ا« اأحٍد وعظوه �صرًّ



سير األعالم
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�صمري �صمراد 1 اإمام خطيب ـ اجلزائر

الشيخ أبو القاسم
ابن حلوش املستغانمي

)1368هـ ـ 1949م(

: اأبـــو القا�صـــم بـــن اأحمد بـــن ْحُلو�ص  لفـــيُّ هـــو العـــال امل�صلـــح، والفقيـــه ال�صَّ
امل�صتغانـــي؛ ولـــد يف عائلة علميَّة فا�صلـــة �صنـــة )1881م( ب�صتغامن)1(.

تعريٌف بمدينة مستغانم

خ اأحمد توفيق املدين �شنة )1350هـ( يف  وم�شـــتغامنـ  كما ي�شـــفها املوؤرِّ
احية الغربيَّة  »كتـــاب اجلزائـــر« )�ض237 ـ 238( ـ: »من اأكرب املـــدن يف النَّ
ـــة، ابتداأ تخطيطها املرابط يو�شـــف بن تا�شـــفني حيث ابتنى مركًزا  اجلزائريَّ
ـــا يدعـــى »برج االحمال« جمع حملة، وهي الفرقـــة اجلنديَّة، مبكان كان  حربيًّ
ُيدعـــى »م�صتى غامن«، ثمَّ نـــا العمران حول ذلك الـــربج؛ وازدهرت املدينة 
حتت حكم بني زيان وبني مرين؛ و�شـــيَّد فيها اأبو احل�شـــن املريني م�شـــجدها 
ات الفرن�شيَّة يف جويلية )1833(،  الكبري �شـــنة 1340م...، احتلَّتها القوَّ
ـــة تدعى تاجديت«،  قال: »واملدينة ت�شـــمل حـــارة اأروبيَّة منتظمة وحارة عربيَّ
الح، واإن كانت  ليقول: »وم�شـــلمو م�شتغامن على جانب عظيم من الف�شل وال�شَّ

ئق بهم« اهـ. نه�شتهم اإىل اليوم مل ت�شل اإىل املركز الالَّ

نشأته وتعلمه وتعليمه

دُه على  د احل�شـــن ف�شـــالء: »حفظ القراآن الكـــرمي واأتقنه وجوَّ يقول حممَّ
ـــي مبادئ العلوم،  ـــا لقراءة القراآن، وتلقِّ ي�شً ة زاويتهم الَّتي اأن�شـــئت خ�شِّ اأئمَّ
رو�ض  يف حـــي »تاجديـــت«، وحـــني اأمتَّ مرحلـــة قراءة القـــراآن؛ عكف علـــى الدُّ

د احل�ضن ف�ضالء. )1( »من اأعالم الإ�ضالح يف اجلزائر« )102/1 ـ 105( ملحمَّ

د احل�صن: يقول ممَّ
حلو�ص  بن  القا�صم  اأبو  يخ  ال�صَّ »وا�صتهر 
لفّي فحفظه  بلقب العال املتفتِّح، وامل�صلح ال�صَّ
جل  عوذة والدَّ اهلل من الغرق يف م�صتنقع ال�صَّ
ول  وِلَداُتُه،  اأترابه  فيه  غرق  كما  والبدع، 
ُيجاهُر  كان  بل  باإِزائهم،  ا  �صلبيًّ موقًفا  يقف 
وقد  واخلرافات،  البدع  وُيحارب   ، باحلقِّ
رقيِّني واأن�صاِرِهم، ومن اأهل  حلقته من الطُّ
البدع واأ�صياعهم اإذايات متلفة، ولكنَُّه ظلَّ 
لفيَّة،  ال�صَّ الإ�صالحيَّة  فكرته  على  �صامًدا 
فما وهن ملا اأ�صابُه يف �صبيل اهلل وما �صعف وما 

ا�صتكان« اهـ.
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العلميَّة، فتتلمذ على علماء وفقهاء ع�شـــره 
الَّذين كانت مدينة م�شـــتغامن تعجُّ بهم، فلم 
ف عن االأخذ منهم حتَّى اأدرك م�شايُخُه  يتوقَّ
ـــه علـــى اأمتِّ اال�شـــتعداد ملبا�شـــرة التَّعليم،  اأنَّ
فاأذنـــوا لُه بالتَّدري�ض ملـــا يتمتَّع به من خربة 
وجنابة وذكاء وَفْهٍم، فاأ�شبح بدوره ي�شتقبُل 
لبـــة يف زاويتهم وُي�شـــرُف علـــى تعليمهم  الطَّ

ورعايِتِهم« اهـ.

انتصاُبُه لنشِر العلم

 

ببلدته »مستغانم«
ـــيخ اأبـــو القا�شـــم مثـــل غريه  اأدرك ال�شَّ
ابهـــني، واأويل العـــزم مـــن  مـــن العلمـــاء النَّ
ة للخال�ض من  امل�شـــلحني، اأنَّه ال �شبيل لالأمَّ
حمنتها، واخلروج من تيِهَها، اإالَّ بالعلم، فهو 
الَّذي يهديها، وهو ـ ال �شواُه ـ جُملِّي ُظْلمِتها، 
يخ اأبو القا�شم  وكا�شُف َغْبِنها! لذا نه�ض ال�شَّ
ى للتَّدري�ض  باأعبـــاِء هـــذا الواجـــب، وت�شـــدَّ
 : والوعـــظ واالإر�شـــاد يف م�شـــجِدِه، يف حـــيِّ
»تاجديـــت«، وهـــذا ُمكاِتـــٌب الإحـــدى جرائِد 
الوقت؛ وهي جريـــدة »البـــالغ اجلزائري«، 
ة  ريقة العليويَّ الَّتي كان ُي�شـــدرها اأتبـــاع الطَّ
 ،)155( ]العـــدد  يف  يقـــول  مب�شـــتغامن، 
 28 1348هــــ،  رم�شـــان   29 اجلمعـــة 
فيفـــري 1930م، )�ض3([، حتت عنوان: 

»جولة نائبنا يف االأنحاء الوهرانيَّة«:
ويف  م�صتغـــامن...  مرو�صـــة  »...اإىل 
ة اإقامتي اجتمعت كذلك بالفقيه الورع  مدَّ
فوجدتـــه  احللو�ـــص  ابـــن  بلقا�صـــم  يـــخ  ال�صَّ
حاذًقا لبيًبا فقيًها ورًعا جامًعا بني �صريعة 
وحقيقـــة)2( فق�صينـــا معـــه �صويعـــات اآن�صنـــا 

منه فيها لطًفا واأخالًقا كرية...« اهـ. 
وهـــذا مكاتـــُبٌ اآخـــر للجريـــدة نف�ِشـــها 
]العدد )175(، 5 ربيع االأول 1349هـ/ 
ُث عن  01 اأوت 1930م، )�ض2([، يتحدَّ
ُلوا  فة، وقْد تو�شَّ )2( هذا التَّعبرُي ِمْن حُمدثاِت املُت�شوِّ
وفا�شٍد من  القول،  ُمنكٍر من  اإىل  الِق�ْشمة!  بهذه 

العمل.

احية العلميَّة يف الوطن اجلزائري، يقوُل  النَّ
رو�ض العلميَّة فهي  ا الدُّ عن: »م�شـــتغامن«: »اأمَّ
�شـــبيهة باملدار�ض العربيَّة يف الوجود ]يعني: 
يخ املفتي �شيدي  يف الِقلَّة![ ولوال ف�شـــيلة ال�شَّ
يخ  عبـــد القـــادر بـــن قـــارة م�شـــطفى وال�صَّ
�صيدي بلقا�صم بـــن احللو�ص الإمام بجامع 
م�شـــتغامن  يف  راأيـــَت  مَلَـــا  ائـــح،  ال�صَّ �صيـــدي 
�شخ�شني يجتمعان على م�شاألة علميَّة...« اهـ. 

يخ ابن باديس إعجاُبُه بنهضة الشَّ

 

ة ينيَّ ة والدِّ العلميَّ

يخ اأبو القا�شم بن حلو�ض  لقد اأعجب ال�شَّ
ه�شة  �ض االأكرب وباعث النَّ يخ املدرِّ بنه�شة ال�شَّ
ـــة يف الوطـــن اجلزائـــري:  ـــة والعلميَّ ينيَّ الدِّ
ذين لها،  ـــيخ ابن بادي�ض، فكان من املحبِّ ال�شَّ
واملدافعـــني عنها، وامل�شتْب�شـــرين بنجاحها، 
لـــنَي الكت�شـــاحها املوروثـــات الِبدعيَّة،  واملوؤمِّ
ة،  واحت�شـــانها من ِقَبِل البيوتـــات اجلزائريَّ
ـــيخ اأبو القا�شـــم مـــن اأوائل  وهكـــذا كان ال�شَّ
الزدهارهـــا  والعاملـــني  اإليهـــا،  اعـــني  الدَّ
ـــيخ م�شـــطفى  وانت�شـــاِرها، فبعث بابنه ال�شَّ
)ُولد �شـــنة1907م( اإىل ق�شنطينة، لياأوي 
ته، ويكوَن اإىل عريِن االأ�شـــد، وي�شتِمدَّ من قوَّ
ـــا من جنوِد االإ�شـــالح، فانتقـــَل االبُن  جنديًّ
م�شـــطفى اإىل »اجلامـــع الأخ�صـــر«، �شـــنة 
ـــى  )1926م( )1345هــــ(، بعـــد اأن تلقَّ
مبادئ العلوم االأوليَّة على يد والده؛ وا�شتوعب 
تـــي كان ُيلقيهـــا علـــى طلبته يف  رو�ـــض الَّ الدُّ

الفقه واللُّغة واأنواع املعارف االأخرى)3(.
يخ م�شطفى:  »وبناًء عن رغبته  يقوُل ال�شَّ
يف العلـــم واملعرفـــة اأر�صلني �صنة )1926( 
�صيخنـــا  ]عـــن[  ـــي...  للتلقِّ ق�صنطينـــة  اإىل 
الأ�صتـــاذ عبـــد احلميد ابـــن بادي�ـــص« اهـ)4(، 
وبعـــد اأن لزمه نحًوا من �شـــنة، قال: »اأ�شـــار 
ـ   244/1( اجلزائر«  يف  الإ�ضالح  اأعالم  »من   )3(

248( ملحمد احل�ضن ف�ضالء.
 )245/1( اجلزائر«  يف  الإ�ضالح  اأعالم  »من   )4(

ملحمد احل�ضن ف�ضالء.

هاب اإىل تون�ـــض لاللتحاق بجامع  علـــيَّ بالذَّ
يتونة ال�شـــتكمال معلوماتي«، بقي بتون�ض  الزَّ
اإىل اآخـــر �شـــنة )1930(، حيث رجع اإىل 
م�شقط راأ�شه »م�شتغامن«، لُيعني والدُه وي�ُشدَّ 
ين  َدُه يف خدمة العلم ون�شره، وتبليغ الدِّ ع�شُ
مان  حيح، مع ما هو معروٌف يف ذاك الزَّ ال�شَّ
ة الغا�شـــمة،  مـــن َعَنـــِت االإدارة اال�شـــتعماريَّ

جاجلة. ة، وكرثة الدَّ وجهل االأمَّ
اجلزائـــري«،  »البـــالغ  جريـــدة  وهـــذه 
يخ  ـــيخ اأبا القا�شـــم بنبوغ ابنه ال�شَّ تهنُئ ال�شَّ
م�شـــطفى، وظهـــوره كاتًبا جُميـــًدا؛ جاء يف 
]العدد )99(، م�شـــتغامن، يـــوم اجلمعة 7 
رجـــب 1347هـ، 21 دي�شـــمرب 1928، 

)�ض3([:
نا وقفنا  »م�صتغـــامن: يقـــول املكاتـــب: اإنَّ
اء من  ـــهاب« الغرَّ على ما ن�شـــرته جملَّة »ال�شِّ
ان امل�شـــتغانيِّني  ـــبَّ مقال افتتاحي الأحد ال�شُّ
د م�شـــطفى ابـــن  ـــيِّ جيـــب ال�شَّ وهـــو االأخ النَّ
ـــد بلقا�صـــم ابـــن  يِّ يـــخ ال�صَّ حلو�ـــض جنـــل ال�صَّ
حلو�ـــص املدر�ـــص بجامـــع �صيدي عبـــد الإله 
بحا�شـــرة  املوجـــود)؟(  »تديـــت«  بقريـــة 
ف�ض على  تون�ض لتح�شـــيل العلم وتهذيب النَّ
الوجـــه املطلوب... وقد �شـــررنا اأمّيا �شـــرور 
ة  مهـــا يف ظرف مدَّ بهاتـــه اخلطوة الَّتي تقدَّ
وجيـــزة، فلمثل ذلك فليعمل العاملون. واإنَّنا 
ـــي والده الَّذي اأعانه  من �صميم القلب نهنِّ
علـــى مـــراده مـــن العلم واكت�شـــاب االأخالق 
ـــة الَّتي قلَّت  تبـــة العلميَّ الفا�شـــلة بهاتـــه الرُّ
ة وعلى  ـــة اجلزائريَّ اأفرادهـــا يف اأبنـــاء االأمَّ
اخل�شو�ض م�شتغامن اأيقظها اهلل من �شباتها 
املميت وح�شرها حلياة جديدة بالعلم والعمل 

الح واملوتى يبعثهم اهلل« اهـ. ال�شَّ

ة العلماء المسلمين الجزائريين« في مجلس إدارة »جمعيَّ
ة العلماء امل�شـــلمني  ظهرت للوجود »جمعيَّ
اجلزائريني« �شنة )1931م(، وامل�شلحون 



ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ جانفي/فيفري 2010م38

روا فيها، وعملوا على اإن�شاِئها،  هم الَّذين فكَّ
ـــا  اإ�شـــالحيًّا عامًّ روا لهـــا برناجًمـــا  و�شـــطَّ
اته: �شـــنُّ حملـــٍة جارفٍة  ليَّ �شـــاماًل، ومـــن اأوَّ
علـــى الباطل واملبطلـــني، وعلـــى اخلرافات 
والبـــدع الَّتي طـــال اأمُدها ب�شـــكوت العلماء ـ 
رين  من جهة ـ، وبدفاِع اأ�شباِه العلماء واملُ�شخَّ
ِة واجلاهلني ـ  اِعني، عـــن اأعماِل العامَّ مَّ والطَّ

من جهٍة اأخرى ـ.
ـــيخ اأبو القا�شـــم بن ْحُلو�ض  د ال�شَّ مل يردَّ
ـــة، والقبوِل  يف االن�شـــمام اإىل هـــذه اجلمعيَّ
بالُع�شـــويَّة يف جمل�ـــضِ اإدارِتهـــا، فـــكان ِمن 
ـــا فاِعاًل  �شـــيها، وُع�شـــًوا اإداريًّ �شـــمن موؤ�شِّ
َد اإخوانه العلماء امل�شلحني،  فيها، ي�شدُّ ع�شُ

يخ ابُن بادي�ض. ئي�ض: ال�شَّ ال �شيَّما الرَّ
وقـــد عمـــل جمل�ـــض اإدارة اجلمعيَّة على 
تاأ�شي�ض �ُشعب يف املدن، تن�شر دعوة اجلمعيَّة، 
تـــي تعر�ـــضُ طريقها،  ـــعاَب الَّ ـــُل ال�شِّ وُتذلِّ
وحتوُل بـــني دعوتهـــا االإ�شـــالحيَّة، وبلوغها 
ا�ض، ودخوِلهـــا البيوتات اجلزائريَّة،  اإىل النَّ
ـــة يف مدينة  �شـــت �ُشـــعبة للجمعيَّ وهكذا تاأ�شَّ
يخ اأبي القا�شم ابن  »م�شتغامن«، برئا�شة ال�شَّ
حلو�ض، واختار لها من رجاالت »م�شتغامن«، 
»اأ�شدهم اإ�شالًما، واأقواهم اإمياًنا واأ�شلبهم 

على ن�شرة احلقِّ ودح�ض الباطل«)5(. 
ـــيخ اأبي القا�شـــم  ــا نال الِكرَبُ من ال�شَّ وملَـّ
ـــيخ م�شـــطفى،  مـــا نـــال، وراأى يف ابنه؛ ال�شَّ
ة واالأمانة، ما  مـــن العلـــم والكفـــاءة، والقـــوَّ
ة، اأنابُه  ُه يف جمل�ض اإدارة اجلمعيَّ ي�ُشـــدُّ م�شدَّ
عنُه، وف�شـــح لُه املجال، ليِحلَّ حِملَُّه، وهكذا 
عوة  يُخ اأبو القا�شم: »للتَّدري�ض والدَّ غ ال�شَّ تفرَّ
ة  ول�شـــوؤوٍن اأخـــرى تقت�شـــيها ر�شـــالُة »جمعيَّ
العلمـــاء«، مـــن ن�شـــر الف�شـــيلة، وحماربـــة 
هات  َّ ذيلـــة، ومـــا علق بدين اهلل مـــن الرُّ الرَّ

والبدع واخلرافات واالأباطيل«)6(.
يخ اأبي القا�شم عن  وهذا خرُب اعتذاِر ال�شَّ
ح�شـــور اجتماعات جمل�ـــض اإدارة اجلمعيَّة، 
ـ   102/1( اجلزائر«  يف  الإ�ضالح  اأعالم  »من   )5(

105( ملحمد احل�ضن ف�ضالء.
ـ   102/1( اجلزائر«  يف  الإ�ضالح  اأعالم  »من   )6(

د احل�ضن ف�ضالء. 105( ملحمَّ

ئي�ُض ابُن بادي�ض: كما تالُه الرَّ
نوي العـــام للجمعيَّة،  ففـــي املوؤمتر ال�صَّ
الَّذي انعقد بعا�شمة اجلزائر، يف �شباح يوم 
بت 20 رحب 1356هـ، 25 �شبتنمرب  ال�شَّ
لـــوا الإدارة اجلديدة، فكان:  1937م، �صكَّ
م�شـــطفى ابن حلو�ض، يف جملـــة: الأع�صاء 
امل�صت�صاريـــن)7(، وجـــاء يف التَّقرير املن�شـــور 
ئي�ص:  مبجلَّـــة »ال�شـــهاب«: »ثـــمَّ اعتـــذر ]الرَّ
يـــخ بلقا�صم  ابـــن بادي�ص[ عـــن تخلف... ال�صَّ
ابن حلو�ص ]عن التحاقـــه باجلمعيَّة[ ِلِكرَبِ 

�صنِِّه...« اهـ.

رئيس جمعية العلماء 
في ضيافة ابن ْحُلوش 

)1350هـ/1931م(

ة  ـــيخ ابن بادي�ـــض رئي�ض جمعيَّ عقد ال�شَّ
العلمـــاء رحلـــة مـــن العا�شـــمة )اجلزائر( 
اإىل وهـــران فما بينهما مـــن البلدان، وذلك 
ومقا�شـــدها  العلمـــاء  ـــة  للتَّعريـــف )بجمعيَّ
ة منهـــا«)8(، وكتب ابـــن بادي�ض  ومنافـــع االأمَّ
ا قـــال عن:  حلـــة بقلمـــه، فممَّ عـــن هـــذه الرِّ
اإىل  ـــة  املحطَّ مـــن  ق�صدنـــا  »م�صتغـــامن: 
يـــخ بلقا�صم بـــن حلو�ص، ملا  م�صجـــد الأخ ال�صَّ
بيننـــا مـــن �صابـــق املعرفة باملكاتبـــة وروابط 
يخ م�صطفى  املـــودة املتاأّكدة، ولأنَّ ابنـــه ال�صَّ
يانا  اأحُد مريدينا ومـــن اأعزِّهم علينا، فتلقَّ
ائدين، واأنزلنا على  رور الزَّ باحلفـــاوة وال�صُّ
عـــة، ومـــن غـــده دعا للع�شـــاء  حـــب وال�صَّ الرَّ
ـــيخ  معنـــا اأعيـــان البلـــد، منهم ف�شـــيلة ال�شَّ
املفتي �شيدي عبد القادر بن قارة م�شطفى 
يخ �شيدي اأحمد بن عليوة �شيخ  و�شماحة ال�شَّ
ل تعرفنا  ريقة امل�شـــهورة، وكان هـــذا اأوَّ الطَّ
بح�شرتهما فكان اجتماًعا حافاًل بعدد كثري 
ا�ـــض، ومَلَّا انتهينا من الع�شـــاء األقيت  من النَّ
ـــة واالأخوة ولـــزوم التَّعاون  موعظـــة يف املحبَّ
اأكتوبر  1356هـ/  �شعبان  جزء:  »ال�شهاب«،   )7(

1937م، ج8، م13، )�ض347 ـ 348(.
)8( »اآثار االإمام ابن بادي�ض« )243/4(.

واء  والتَّفاهم على اأ�شا�شـــهما... وذكرنا الدَّ
ـــذي ُيَقلِّـــُل مـــن الختـــالف ويع�صـــم من  الَّ
ريح من كتاب  الفـــرتاق، وهو تكيـــم ال�صَّ
�صلـــى  ر�صولـــه  ـــة  �صنَّ مـــن  حيـــح  وال�صَّ اهلل 
ـــيوخ  اهلل عليه واآله و�صلم، فا�شتح�شـــن ال�شُّ
احلا�شـــرون ذلك وحـــلَّ مـــن اجلميع حملَّ 
القبول... واأهل م�شـــتغامن اأهل ذكاء وح�شن 

ة واإقبال على العلم... «)9(. نيَّ
قلـــُت: قـــد قيـــل الكثـــري عـــن تاأ�شـــي�ض 
تـــي جمعـــت بـــني املت�شـــادين  ـــة، الَّ اجلمعيَّ
نت من امل�شـــلحني ومن  ة! فقـــد تكوَّ ل مـــرَّ اأوَّ
ـــني ومـــن احلكوميني! وقيـــل الكثري  رقيِّ الطُّ
عـــن رحـــالت ابـــن بادي�ض ب�شـــفته رئي�ًشـــا 
لهـــذه اجلمعيـــة )ومنها رحلتـــه اإىل الغرب 
اجلزائري( وعن خطاباته فيها عند مالقاة 
وايـــا وغريهم!  ـــرق وروؤ�شـــاء الزَّ �شـــيوخ الطُّ
ولعلَّ من اأح�شـــِن االأجوبة عـــن ُكلِّ ذلك، ما 
د القور�شـــو حيُث قال عن  خ حممَّ ذكره املوؤرِّ

اأهداف ابن بادي�ض:
ة  »ا�صتهـــدف اإدخال االأفكار االإ�شـــالحيَّ
يف هـــذا اجلـــزء مـــن الوطـــن عـــن طريـــق 
املواطنـــني  واإطـــالع  ـــة  باجلمعيَّ التَّعريـــف 
ـــني علـــى ما متَّ يف �شـــهر ماي عام  اجلزائريِّ
ـــي«، ومل يكـــن يف  قِّ 1931م بـ»نـــادي الرَّ
االإمكان اآنـــذاك اإعطاء اأهداف اأخرى لهذه 
ـــة  ـــة ونوعيَّ حلـــة نظـــًرا حلداثـــة اجلمعيَّ الرِّ
ت�شـــكيلة مكتبهـــا والَّذي �شـــمَّ عنا�شـــر من 
ـــني، االأمر الَّذي دفع بابن بادي�ض اأن  رقيِّ الطُّ
ة امل�شـــاجد  وايا واأئمَّ ميدَّ يده نحو زعماء الزَّ
�شميَّة يف هذه املنطقة... هادًفا اإىل فتح  الرَّ
وايا وامل�شـــاجد للفكر االإ�شالحي وك�شب  الزَّ
واالأقـــل تع�شـــًبا«)10(،  املتنـــورة  عنا�شـــرها 
ـــراع بـــني  ـــا عـــن »حقيقـــة ال�صِّ ليقـــول اأي�شً

رقيِّني«: العلماء والطُّ
اأو:   ،)247 ـ   246/4( »اآثار االإمام ابن بادي�ض«   )9(
1350هـ/  �شعبان  غرة  م7،  ج12،  »ال�شهاب«، 

دي�شمرب 1931م.
امل�شلمني  العلماء  جمعية  ون�شاط  »تاأ�شي�ض   )10(
ـ   1931 وهران:  عمالة  يف  اجلزائريني 

1935«، تقدمي: حممد القور�شو )�ض25(.
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ل  »اإنَّ الوحدة الَّتي اتَّ�شف بها املكتب االأوَّ
ة العلمـــاء، والَّتي تغنى بها البع�ض مل  جلمعيَّ
تُقْم على اأُ�ُش�ٍض �شليمة ووا�شحة، فكيف ميكن 
ة  �شت ملحاربة االآفات االجتماعيَّ ة تاأ�شَّ جلمعيَّ
عوذة، وغريها من  واخلرافات والبدع، وال�شَّ
ة اأن ت�شـــمَّ يف �شفوفها  االأمرا�ض االجتماعيَّ
ُبوا يف هذه االأوبئة؟ فماآل  اأولئك الَّذين ت�شـــبَّ
ا  ا اجلمود واملوت، واإمَّ مثل هذه االأحالف اإمَّ
ـــه ال ميكـــن التَّوفيـــق بني  ـــقاق، ذلـــك اأنَّ ال�شِّ
ـــيِّئ ونقي�شـــه، فالعالقة يجـــب اأن تكون  ال�شَّ
حتًما عالقة �شـــراع، هذا هـــو اجلدل الَّذي 
يفر�ـــض نف�شـــه يف مثل هذه احلـــاالت، واإذا 
ة انعدم االإ�شالح  فقدت هذه العالقة اجلدليَّ
ة الَّتي  من كلِّ روح تبعث فيه احلياة واحلركيَّ

على اأ�شا�شها قام العلماء.
فانطالًقـــا مـــن هـــذا املنطق ميكـــن اأن 
اتَّ�شـــفت  تـــي  الَّ الوحـــدة  اأنَّ  اإىل  نْخل�ـــض 
ـــة العلمـــاء يف )1931( كانـــت  بهـــا جمعيَّ
ا�شطناعيَّة؛ نظًرا لطبيعة اخلالف االأ�شا�شي
مـــن  وخ�شـــومهم  العلمـــاء  بـــني  القائـــم 
رقيِّني، والَّذي يقت�شـــي تو�شـــيح املوقف  الطُّ
ونبـــذ كلِّ فكـــر انتهـــازي يرمـــي اإىل اإخفـــاء 
رفني  راع بني الطَّ اخليَّة، فال�شَّ التَّناق�شات الدَّ
ة تاريخيَّة دام اإخفاوؤه �شنة كاملًة اإالَّ اأنَّه  حتميَّ
اأ�شبح حقيقة ملمو�شًة عند �شروع العلماء يف 

تطبيق برنامج جمعيتهم« اهـ)11(.

وايا  رقيُّون وروؤ�شـــاء الزَّ قلـــُت: خرج الطُّ
ة، ونا�شـــبوها العـــداء، واأطلقوا  من اجلمعيَّ
األ�شـــنتهم يف َثْلِب العلماء، ورمي امل�شـــلحني 
ِتهـــم باأنَّها تعمُل على  باالإف�شـــاد! ورمِي جمعيَّ
زرع الُفرقِة ومتزيِق الوحدة، لذلك و�شـــعوا 
اِتهـــا:  ِليَّ ـــلح معهـــم، كاَن يف اأوَّ �شـــروًطا لل�شُّ
ا�ض! والكفُّ  ـــكوت عنهم وعن عوائـــِد النَّ ال�شُّ

�ِض لهم!!... 1   1   1عن التَّعرُّ
امل�صلمني  العلماء  جمعية  ون�صاط  »تاأ�صي�ص   )11(
 ،»1935 ـ   1931 وهران  عمالة  يف  اجلزائريني 

تقدمي: حممد القور�شو )�ض98(.

مذهُبُه اإلصالحّي

 

وبالُؤُه في سبيِل نْشِرِه

د احل�شن: يقول حممَّ
ـــيخ اأبو القا�شم بن حلو�ض  »وا�شـــتهر ال�شَّ
ـــلفّي  ـــح، وامل�شـــلح ال�شَّ بلقـــب العـــامل املتفتِّ
عوذة  فحفظه اهلل من الغرق يف م�شتنقع ال�شَّ
جل والبدع، كما غرق فيه اأترابه وِلَداُتُه،  والدَّ
ا باإِزائهـــم، بل كان  ومل يقـــف موقًفـــا �شـــلبيًّ
، وُيحارب البدع واخلرافات،  ُيجاهـــُر باحلقِّ
رقيِّني واأن�شـــاِرِهم، ومن  وقد حلقته من الطُّ
اأهـــل البـــدع واأ�شـــياعهم اإذايـــات خمتلفـــة، 
ة  ُه ظلَّ �شـــامًدا على فكرته االإ�شـــالحيَّ ولكنَّ
ـــلفيَّة، فما وهن ملا اأ�شـــابُه يف �شبيل اهلل  ال�شَّ

وما �شعف وما ا�شتكان« اهـ.

ة  نَّ »مستغانم«، بين ُدعاة السُّ
وُحماة البدعة!

هذه مرا�شـــلة اإىل جريدة »الب�شـــائر«، 
»م�شـــلم«،  ا�شـــم:  حتـــت  ُم�ْشـــَتِر  باإم�شـــاء 
ُن�شـــرت يف ]العـــدد )25(، 6 ربيـــع الثَّاين 
1355هـ/ 26 جوان 1936م، )�ض7([ 
ـــة  حتـــت عنـــوان: »مرا�صـــالت: فتنـــة عليويَّ
ُر لنا جانًبا  يع�صدها مفتي م�صتغامن«، ُت�شوِّ
راع الَّذي كان قائًما يف »م�شتغامن« ـ  من ال�شِّ
لفيني،  يِّني ال�شَّ نِّ كغريها من البلدان ـ بني ال�شُّ
ا�ض اإىل هداية  جوع بالنَّ ُلوَنُه من الرُّ فيما ُيوؤَمِّ
ـــلف  ـــحيحة وعمل ال�شَّ ة ال�شَّ ـــنَّ القراآن وال�شُّ
ـــالح؛ اأهِل القرون الثَّالثة امل�شهوِد لهم  ال�شَّ
 ،)Ì ـــة ) ـــة على ل�شـــان خري الربيَّ باخلرييَّ
يف  ـــني،  واخلرافيِّ ـــني  البدِعيِّ القـــوم  وبـــني 

ن�شـــالهم عن موروثات ِبدعهـــم، وحُمدثات 
اخللـــف، الَّذيـــن ُهـــْم لُهـــْم �شـــلف! ورثوها 
عنهم، وقـــد اأجمعـــوا كْيَدهم، و�شـــاُحوا يف 
ُكُم امل�شـــلحون عنها،  نَّ قومهـــم: اأْن ال ي�شـــدَّ
ُلـــوا دينكـــم الَّذي وجدمت عليـــه اآباءكم  وُيبدِّ

واأجدادكم وم�شاِيخكم!!
قـــال: »اأكتب لكم هـــذه الكلمات وعيناي 
مـــع دمـــاء وقلبي يتحـــرق حزًنا  تذرفـــان الدَّ
ين يوم االأحد 7  واأمَلًا، مِلا اأ�شـــاب احلـــقَّ والدِّ

جوان من هذه ال�شنة ]1936م[.
د احلبيـــب بن زازة  ـــيِّ تويف املرحوم ال�شَّ
وكان موعد ت�شـــييع جنازته بعـــد ظهر اليوم 
ا�ض للتَّ�شـــييع خرج  املذكـــور، وملـــا ح�شـــر النَّ
د  ـــيِّد حممَّ ى هو ال�شَّ عليهـــم اأحد اأوالد املتوفَّ

ونادى باأعلى �شوته:
 : ا�ـــض! اإنَّ جنـــازة والـــدي  اأيُّهـــا النَّ
 )Ì ة ر�شول اهلل ) �شت�شيع على مقت�شى �شنَّ
مت  ـــالح الَّتي هي ال�شَّ ـــلف ال�شَّ ة ال�شَّ و�شـــنَّ
ـــر واالعتبـــار؛ ف�شـــاعدوين على  ـــام للتَّفكُّ التَّ

ة، يرحمكم اهلل! نَّ اإحياء هذه ال�شُّ
ة  ـــنَّ ـــداء اأعـــداء ال�شُّ وما �شـــمع هـــذا النِّ
ظام واأن�شـــار البدعـــة والهمجيَّة، حتَّى  والنِّ
ثـــار ثائرهـــم وانبعث اأ�شـــقاهم اأحمـــد اأخو 

د املذكور وقال الأخيه: حممَّ
»ال ت�شـــيع جنازة والدنـــا اإالَّ بعادة اآبائنا 

واأجدادنا«.
ة  د فقابل اأحمد �شدَّ د وت�شدَّ فت�شلَّب حممَّ
رب فردَّ  اأخيه و�شالبته باالعتداء عليه بال�شَّ

د باملثل. عليه حممَّ
يـــخ بلقا�صم بـــن حلو�ص هناك  وكان ال�صَّ
ـــل بـــني الأخويـــن  فدفعتـــه �صهامتـــه للتَّدخُّ
للحجز بينهما فاأ�صابته �صربة خفيفة عن 
ق�صـــد اأو غري ق�صد من يـــد ن�صري البدعة 

اأحمد.
يخ بلقا�صم فقد رجع لبيته ول  ا ال�صَّ اأمَّ
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ي�صهد اجلنازة.
ـــا العليويـــون فقـــد كانـــوا ينتظـــرون  واأمَّ
متـــى يقومون بوظيفهـــم الَّذي ي�شـــبه متاًما 
احات« يف  ادات« يف املاآمت و»املدَّ وظيف »العدَّ

االأفراح.
ا�ض اأنَّ هـــذه الفتنة مدبَّرة  وقد علـــم النَّ
دوا بعد اأن و�شـــلت  منهم )العليويـــني( وتاأكَّ
ـــالة عليها  اجلنازة للم�شـــلَّى اإذ قدموا لل�شَّ
ن يعي�شـــون على املوت  ـــا ير�شونه ممَّ �شخ�شً
والقـــراءة علـــى القبور؛ فعار�شـــهم ن�شـــري 
د ابن الفقيد قائال: اأنا  ـــيِّد حممَّ ة ال�شَّ ـــنَّ ال�شُّ
الة عليها من اأر�شاه  م لل�شَّ ويلُّ اجلنازة اأقدِّ
ال من تر�شـــونه وال اأر�شـــاه! ودفـــع مقّدمهم 

عن اجلنازة.
وهنا عظمـــت الفتنة اإذ ثـــارت ثائرتهم 
ـــى اأْدَموه  د ي�شـــربونه حتَّ فانهالوا على حممَّ
ة املقاومة وكان  ـــى اأغمي عليـــه من �شـــدَّ وحتَّ
املبتدعون  ي�شـــربون وي�شيحون: موتوا على 
ال اإلـــه اإال اهلل! »اهلل اأكرب! كلمة حقٍّ اأريد بها 
باطـــل والتَّاريخ يعيد نف�شـــه!« ومن املوؤ�شـــف 
املحزن اأنَّهم ا�شـــتعانوا عليـــه ببع�ض اأقاربه 
ه ولـــو كانوا رجـــااًل ملا تركوا  وبع�ـــض بني عمِّ
ـــرب  املني تناله بال�شَّ ابن عمهم الأيـــدي الظَّ

واالإهانة!
ومل يقت�شر اعتداء املبتدعني على ن�شري 
ل  د، بل اعتدوا على كلِّ من تدخَّ ة حممَّ ـــنَّ ال�شُّ

الإطفاء الفتنة وتهدئة النُّفو�ض الثَّائرة.
وقد بلغني من م�شدر وثيق اأنَّ العليويِّني 
ات  ة كاملرَّ اجتمعوا وقالوا: لئن ف�شلنا هذه املرَّ
ابقة ف�شيذهب رق�شنا وخلوتنا واإن�شادنا  ال�شَّ
يخ خلف اجلنائز وجميع بدعنا  ق�شـــائد ال�شَّ
ار االإ�شـــالحي  يَّ ة هـــذا التِّ ومناكرنـــا �شـــحيَّ
ته من القراآن ومن  اجلارف الَّذي ي�شـــتمدُّ قوَّ
ة و»َفيَّقها بنا« فقطعت  ه االأمَّ ة والَّذي نبَّ نَّ ال�شُّ
يارة وهجـــرت اخللوة! ثمَّ اأق�شـــموا  ـــا الزِّ عنَّ

باهلل جهد اأميانهمـ  حنثت ميينهمـ  ليقاومنَّ 
مت... كل جنازة ت�شيع بال�شَّ

د  يِّد ممَّ ويف م�شاء ذلك اليوم جاء ال�صَّ
يخ بلقا�صم يبكي وي�شـــكو  لفـــي لبيت ال�صَّ ال�صَّ
ما اأ�شـــابه من املبتدعني ويق�شم باأنه ال ياألو 
ة واإحيائها ما  ـــنَّ ـ اإن �شـــاء اهلل ـ يف ن�شر ال�شُّ
َرُه  يُخ وَذكَّ َعُه ال�صَّ دام فيه عرق ينب�ض، ف�صجَّ
Ì( من  ـــَد اخللق ممـــد ) بـــا اأ�صـــاب �صيِّ

جهلة قومه.
ـــيخ  ـــه بوجوده عند ال�شَّ وملـــا علم بنو عمِّ
انتهزوا الفر�شـــة وجاءوا باأخيه م�شت�شـــمًحا 
ـــه مل يفعل ما فعل اإالَّ بو�شـــوا�ض  معتـــذًرا باأنَّ
وطلـــب  الـــني  جَّ الدَّ وتغريـــر  ـــياطني  ال�شَّ

يخ. امل�صامة من اأخيه ومن ال�صَّ
ـــني حكيُتَهـــا لكم كما  هذه فتنـــة العليويِّ
اء املن�شـــفني حـــّق املالحظة  وقعـــت وللقـــرَّ
ـــيخ املفتي  والتَّعليـــق عليها، فكيـــف كان ال�شَّ
ها باإجابـــة كلِّ مـــن  ـــدها؟ كان يع�شـــدِّ يع�شِّ
كر باجلهر عند ت�شييع  ي�شـــاأله عن بدعة الذِّ
اجلنازة باأنَّه بدعة م�شتح�شنة اأو باأنَّها بدعة 
لـــه  ال ي�شـــرُّ فعلهـــا وال تركهـــا... ولـــوال تدخُّ
اأويل للمبتدعني، والتَّحري�ض بامل�شلحني  بالتَّ
ملـــا توجهنـــا اإليـــه مبـــالم، وال اأدخلنـــاه يف 

كالم... « الخ.
ًة  مـــرَّ املو�شـــوع  اإىل  الكاتـــُب  عـــاد  ثـــمَّ 
يخ مفتي  اأخـــرى؛ فكتـــب: »اإىل ف�صيلـــة ال�صَّ
]العـــدد  »الب�شـــائر«  ُن�شـــر يف  م�صتغـــامن«، 
1355هــــ/  ـــاين  الثَّ ربيـــع   27  ،)28(
17 جوليـــت 1936م، )�ض6([، بنيَّ فيه 
ة العلماء  (! جلمعيَّ �ض املفتي )الطرقـــيٍّ تعرُّ
يغ  هـــام رجالها بالزَّ يل منها واتِّ عن والنَّ بالطَّ

1   1   1واالإحلاد!... اإلخ.

إدخاُلُه إصالحاٍت إلى زاويته 
ة، وآماُلُه فيها العلميَّ

اوية  ـــيخ اأبو القا�شـــم هيـــكل الزَّ غريَّ ال�شَّ
تـــي كان ُي�شـــرُف عليهـــا، وي�شـــتقبُل فيهـــا  الَّ
لبـــة، فابتنى فيها م�شـــجًدا كبـــرًيا ونواًة  الطَّ
تـــي مل َيِحن بعـــُد وقُت  ملدر�شـــة امل�شـــتقبل الَّ
 : قها من بعِدِه ابنُه الربُّ تاأ�شي�شـــها، والَّتي حقَّ

يخ م�شطفى)12(. ال�شَّ

وفاتُه ومشهُد جنازته

: يف )21(  يخ اأبو القا�شم  ُتويف ال�شَّ
من �شـــهر )جانفـــي( ينايـــر )1949م(، 
وعمره )68( عاًما، هذا ما ذكره احل�شـــن 

ف�شالء؛ بناُه على تاريخ مولده؟
ـــذي �شـــياأتي يف �شـــحيفة »النَّجاح«:  والَّ

)72(عاًما؟ واهلُل اأعلم. 
ن�شـــرت »النَّجاح« ]العـــدد: )3678(، 
ل 1368هــــ/ 29  ـــبت 29 ربيـــع االأوَّ ال�شَّ
جانفـــي 1949م، )�ـــض2([، خـــرب موت 

يخ؛ فقالت: ال�شَّ
»ُرِزَئْت م�شتغامن �شباح يوم اجلمعة 21 
ل يف عامل من علمائها واإمام �شالح  ربيع االأوَّ
يخ  مة الفقيه ال�شَّ من �شلحائها اأال وهو العالَّ
بلقا�شـــم ابن حلو�ـــض االإمـــام املدر�ض احلّر 
مب�شجد �شيدي عبد االإله، ختمت اأنفا�شه... 
ها... عن �صنٍّ يناهز اثنني  والتحقـــت اإىل ربِّ

و�صبعني �صنة.
فكانت وفاته رنة اأ�شف على اأهل حا�شرة 
م�شتغامن وكّل من عرفه وعرف الفراغ الَّذي 
ه وما كان له من االأثر احل�شـــن يف  كان ي�شـــدُّ
ـ   102/1( اجلزائر«  يف  الإ�صالح  اأعالم  »من   )12(

105 و248( ملحمد احل�ضن ف�ضالء.
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يـــن احلنيـــف ون�شـــر مبادئه بني  خدمـــة الدِّ
امل�شلمني.

فقد ق�شـــى حياته كّلها يف تدري�ض العلم 
. واإر�شاد اخللق اإىل احلقِّ

ل  ـــبت 22 ربيع االأوَّ وبعـــد ظهر يوم ال�شَّ
�شـــّيعت جنازته يف موكب رهيب تعلوه املهابة 
والوقار، ح�شـــرها العـــدد العديد من اأعيان 
احلا�شـــرة ونواحيها... و�شخ�شـــيَّات كثرية 
من خمتلـــف اجلمعيَّات؛ تقديًرا ل�شخ�شـــيَّة 
ـــفون  ـــالح، وكّلهم متاأ�شِّ فقيـــد العلـــم وال�شَّ
باكون علـــى فراقه لتعظيمهـــم للفراغ الَّذي 

ه... كان ي�شدُّ
ة الأبناء  واأخـــرًيا نرفـــع تعزيتنـــا احلـــارَّ
يه وباالأخ�ضِّ  الفقيد واأقاربه وتالمذته وحمبِّ
ـــيخ  ال�شَّ �شـــديقنا  اجلليـــل   مـــة  العالَّ اإىل 
م�شطفى بن حلو�ض  جعله اهلل َخَلًفا �شاحًلا 
ا ي�شـــدُّ الفراغ الَّذي كان يعمره اأبوه  وابًنا بارًّ

احل الكرمي. الرَّ
حمة  كما ن�شـــاأل اهلل العظيـــم للفقيد الرَّ
واملغفرة والر�شـــوان واأن ي�شكنه يف بحبوحة 
ه وكرمـــه اإنَّه  عيـــم  وف�شـــيح اجلنـــان مبنِّ النَّ

حمن. مكاتبكم« اهـ.  حيم الرَّ الرَّ
يف عددهـــا  »الب�شـــائر«،  ن�شـــرت  كمـــا 
)67(، حتت عنوان: »رزء ج�شيم«، مكاتبًة 
ـــيخ: »اأحمد  رها ال�شَّ عـــن جنازة الفقيد، حرَّ

نو�شي«)13(،  جاء فيها: ال�ّشريف ال�شَّ
ة  »ذلك هو يـــوم انطفاأ به م�شـــباح االأمَّ
ة واأفـــل فيه جنـــم ثرياها، وغار  امل�شـــتغانيَّ
ـــيخ اأبو القا�شـــم ابن  يف ثراهـــا، اأال وهو ال�شَّ
االأ�شـــتاذ  العزيـــز  �شـــديقنا  والـــد  حلو�ـــض 
وح  م�شـــطفى، قطعت اأنفا�شـــه وزهقـــت الرُّ
اإىل بارئهـــا فجر اجلمعة 21 ربيع االأوَّل)14( 
م�شتغامن،  قرى  من  اخلري(؛  )وادي  قرية  من  هو   )13(
عرف بـ: ال�شيخ اأحمد االأطر�ض، تويف مبدينة وهران، 

�شنة )2003م(.
)23ربيع  »الب�شائر«:   �شحيفة  يف  التَّاريخ  ورد   )14(

واُب ما هو ُمثبٌت اأعالُه، واهلل اأعلم. االأول(، وال�شَّ

ـــرية  »تاجديـــت« ي�شـــلِّي فيه باأتباعه يف ال�شِّ
ويلقي عليهم درو�ًشـــا يف الوعظ واالإر�شـــاد، 
وفيه بداأ ين�شـــر االإ�شالح العملي فنبذ البدع 

�شقة بالعبادات. الالَّ

ـــحيح  لًعـــا اإىل العلم ال�شَّ ومل يـــزل متطَّ
ـــريح  ًفا اإىل احلقِّ ال�شَّ يطلـــع بـــْدُره، مت�شـــوِّ
َبَتَبلَُّج فجـــُره، اإىل اأن ظهرت بواكري احلركة 
االأ�شـــتاذ  درو�ـــض  يف  ـــة  العلميَّ ة  االإ�شـــالحيَّ
ـــيخ عبـــد احلميد بـــن بادي�ض،  ئي�ـــض ال�شَّ الرَّ
ـــيخ م�شـــطفى حلو�ض لتلك  فجهـــز ولده ال�شَّ
الدرو�ض لي�شـــتدرك باأحـــد اأوالده ما فاته يف 
نف�شـــه، واأقرَّ اهلُل عينه ببلـــوغ مرامه، فكان 
من ذلك الولد لالإ�شالح ما يكون من جندّي 
من جنوده املخل�شني، ف�شارك بقلمه ول�شانه 

يف جميع امليادين.

ـــيخ اأبـــو القا�شـــم بعـــد ذلك  عا�ـــض ال�شَّ
م مبا يرى من  ـــاحلني، يتنعَّ على �َشـــْمِت ال�شَّ
انت�شـــار احلقِّ واأتباعـــه، واْنِدحـــار الباطل 
را�شـــًيا  ُتـــُه  مِنيَّ وافتـــه  اأن  اإىل  واأ�شـــياعه،  
مر�شـــيًّا، فرحمـــه اهلل واأثابه جـــزاء اإميانه 
وا�شـــتقامته، واأنـــا عن نف�شـــي وعـــن جمعيَّة 
م بالتَّعزيـــة اإىل  العلمـــاء وموؤ�ّش�شـــاتها اأتقـــدَّ
يخ م�شطفى حلو�ض واإخوانه واأهل  ولدنا ال�شَّ
بيتـــه، واإىل جميع اأفراد االأ�شـــرة مب�شـــتغامن 
ا لهم  و�َشـــْبُدو م�شـــارًكا لهم يف احلزن، حاثًّ
حمة« اهـ.  رب، راجًيا لفقيدهم الرَّ على ال�شَّ

]1368هـ[...« اإلخ.

ـــة العلماء؛  وقد كتـــب عنُه رئي�ـــض جمعيَّ
فًة،  ـــيخ الب�شـــري االإبراهيمي كلمًة ُمْن�شِ ال�شَّ
ُن�شرت يف »الب�شائر«)15(، يف �شل�شلتها الثَّانية 
]العـــدد )65(، 2 ربيع الثَّاين 1368هـ/ 
31 جانفـــي 1949م، )�ـــض3([، حتـــت 
عنـــوان: »مـــوت عـــال �صلفـــي م�صلـــح هـــو 

يخ اأبو القا�صم بن حلو�ص«:  ال�صَّ

»بلغني يف اأثناء االأ�شـــبوع املا�شـــي ـ واأنا 
علـــى فرا�ـــض املر�ـــضـ  خـــرب مبـــوت العـــامل 
ـــيخ اأبـــي القا�شـــم ابن  العامـــل امل�شـــلح ال�شَّ
ـــة  ـــابق بجمعيَّ حلو�ـــض، الع�شـــو االإداري ال�شَّ
وحي االأديب الكاتب  العلماء، ووالد ولدنا الرُّ
يخ م�شطفى بن حلو�ض، بداره من رب�ض  ال�شَّ

»تاجديت« مب�شتغامن.
يخ اأبـــي القا�صم اأعظم  اأَ�ِصْفـــُت ملـــوت ال�صَّ
ائفة  ـــا اآ�صُف لفقـــد قريب؛ الأنَّ هـــذه الطَّ ممَّ
يخ اأبو القا�شم اأحد  ة الَّتي كان ال�شَّ االإ�شالحيَّ
ا تتقارب على امل�شـــارب، ال على  اأفرادها اإنَّ

املنا�شب، وتت�شاحب باالأرواح ال باالأبدان.
م�شـــلح   : القا�شـــم  اأبـــو  ـــيخ  وال�شَّ
بطبعـــه وتربيتـــه، ُخِلـــَق يف منبع مـــن منابع 
البـــدع، وفتح عينيه عليها، فاأنكرتها فطرته 
ل اأمره، ون�شاأ  ليمة، وتربيته القومية من اأوَّ ال�شَّ
على نفور منهـــا وازدراء الأهلها، ولقي منهم 
جتريًحـــا واأًذى، ولقوا منه ت�شـــفيًها واإنكاًرا، 

وكان كلُّ ذلك مزيًدا يف رفعة �شانه.
طلب العلم على فئة من الفقهاء املدارين 
ة يف اأهوائها، فاأخذ ما �شـــلح  املجارين للعامَّ
مـــن علمهم، وهجـــر ما قبح مـــن اأعمالهم، 
ـــَد اهلل وعبـــده بـــا �صـــرع، علـــى الوجه  ووحَّ

الَّذي �صرع.

وابتنى لنف�شـــه م�شـــجًدا من ماله ب�شوق 
)15( وهي يف: »اآثار الإمام حممد الب�صري الإبراهيمي« 

)282/4 ـ 283(.
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قدم له واأعده: فوؤاد عطا اهلل
1 ماج�شتري يف العلوم االإ�شالمية ـ وادي �شوف

ـــد، وعلى اآله  نا حممَّ ـــالم على نبيِّ ـــالة وال�شَّ  احلمـــد هلل ربِّ العاملني، وال�شَّ

و�شحبه اأجمعني، وبعد:
فاإنَّ اأح�شَن ما ا�شتغل به املوؤمنون كتاب اهلل جلَّ وعال، الَّذي اأنزله 
ًة على اخللق اأجمعني، ت�شعد  اهلل هدًى للمتَّقني، ورحمًة للعاملني، وحجَّ
االأمم بتحكيمه، وتطيب االأل�شـــن برتيلـــه، وتزكو االأنف�ض بتدبُّر وعده 
ْوُلوا  َر اأُ بَُّروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ ووعيده، ﴿ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه اإَِلْيـــَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

الأَْلَباب﴾ ]�ض: 29[.
قون من عباد اهلل يعتنون باآيات اهلل �شبحانه حفًظا  وال يزال املُوفَّ

وترتياًل، وعماًل وحتكيًما، وتدبًُّرا وتف�شرًيا.
اة بـ»�صرح منظومة  �شـــالة اللَّطيفة الَّتي بني اأيدينا امل�شمَّ وهذه الرِّ
منحة ذي العر�ص فيما يتعلَّق برواية ور�ص« منظومة ب�شرحها، عدد 
ر  اأبياتها �شبعة ع�شر، تعالج م�شاألة من م�شائل التَّجويد، كثرًيا ما يتع�شَّ
فهُمها على املبتدئني، وي�شـــعب ت�شـــوُُّرها على بع�ـــض القارئني، وهي 
العالقة بـــني مدِّ البدل ومدِّ اللِّني واللَّفظ املَُمـــال من ذوات الياء عند 

بها على اأحكام التَّجويد. اجتماعها يف مو�شع واحد، واأثُر تركُّ
وقد رام املوؤلِّف تو�شيَح اللَّب�ض احلا�شل، والغمو�ض الواقع، فجمع 
ة مـــن االأوجه يف هذه  ـــاطبيَّ ـــل لالإمـــام ور�ض من طريق ال�شَّ ما يتح�شَّ

امل�شاألة.
ق امل�شـــنِّف يف الو�شـــول اإىل مراده، فجاءت ر�شالته  هذا؛ وقد ُوفِّ
ة علميَّة مفيدة، وتق�شـــيم متقن، وتن�شيق منا�شب، واأ�شلوب �شهل،  مبادَّ
هات  قيقة، واالقتبا�شـــات املاتعـــة من اأمَّ مل ُيْخِلَهـــا مـــن التَّعريفات الدَّ

الكتب يف علم القراءات.

تاأليف الناظم:  �صعيب بن اإ�صماعيل الكيايل )ت:1172 هـ(

�صورة الورقة الأوىل من املخطوط

�صورة الورقة الأخرية من املخطوط
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واإن كان ُيوؤخـــذ عليه اإغفـــاُل عزِوها 
اإىل اأ�شحابها يف بع�ض املوا�شع.

�صالـــة: هـــو �شـــعيب ابن  ـــف الرِّ وموؤلِّ
اإ�شـــماعيل الكيايل االأدلبي، فا�شـــل، ولد 
باأدلـــب �شـــنة )1116هــــ(، وتعلَّـــم يف 

دم�شق، و�شكن حلب.
ـــا،  ـــا ب�شًّ ًقا، ه�شًّ كان اأديًبا اأريًبا حمقِّ
لطيًفا عفيًفا، ومات يف طريق احلجِّ �شنة 

)1172هـ(.
فات منها: »تدريب الوامق  له م�شـــنَّ
يف معاملـــة اخلالئق« خمت�شـــر يف الفقه 
ـــافعي، ثـــم �شـــرحه و�شـــماه »كفايـــة  ال�شَّ
التايـــق اإىل تدريب الوامق« ، وله ر�شـــائل 

اأخرى)1(.
تـــي  ـــة الوحيـــدة الَّ يَّ والنُّ�شـــخة اخلطِّ
)ق�شـــم  م�شـــدرها  عليهـــا  اعتمـــدت 
املخطوطـــات يف جامعـــة امللك �شـــعود(، 
ها  وهي ن�شـــخة ح�شنة، �شـــليمة كلُّها، خطُّ
ن�شٌخ ح�شـــن، تقع يف ت�شـــع ورقات، حتت 

رقم: )2304(.
ة اأخرى  ومل اأعـــرث على ن�شـــخة خطيَّ
ال�شماعيل  العارفني«  »هدية  يف:  ترجمته  انظر   )1(
ركلي  با�شا البغدادي )418/1(، »االأعالم« للزِّ
لكحالة  املـــوؤلـــفـــني«  »مــعــجــم   .،)166/3(

 .)301/4(

�شالة، وال �شري يف حتقيقها عن ن�شخة  للرِّ
اأن؛  واحدة، كما يقول العارفون بهذا ال�شَّ
اإذا كانت النُّ�شخة �شليمة باجلملة، وميكن 
اإخراج الكتاب عنها، فال يتوانى الباحث 

عن العمل فيها قبل اأن ت�شيع)2(.
�شالة، وعزو االآيات  فقمت بن�شـــخ الرِّ
�شالة  بت ما �شاب الرِّ واالقتبا�شـــات، و�شوَّ
من اأخطـــاء قليلة، وعلَّقت على موا�شـــع 
معـــدودة، وجعلـــت املـــنت امل�شـــروح بـــني 
ـــرح،  معقوفتـــني ] [، متييـــًزا لـــه عن ال�شَّ
يا بنا�شخها، حيث كتب املنت باملداد  وتاأ�شِّ

رح باملداد االأ�شود. االأحمر، وال�شَّ
ولي�ض يل يف مقام اخلتام اإالَّ اأن اأن�شد 
د القا�شـــم  اء اأبو حممَّ ما نظمه اإمام القرَّ
ـــاطبي )ت: 590هـ( يف  ابن فـــريه ال�شَّ

»حرز االأماين« حيث قال:
ـا�ِض ُكفوؤََها َها َتبِغي ِمَن النَّ َوَلِكنَّ

ــاًل ي َتـَجـمُّ اأََخــا ِثـَقــٍة َيـعـُفـو َوُيغـ�شِ
ـــَهـا َوَلـيـ�َض َلــَهـا اإِال ُذُنـــوُب َوِلــيِّ

اَل َب االأنَفا�ِض اأَحــ�ِشـن َتاأَوُّ 1  1  1َفــَيـــا َطيِّ
اال�شالمية  الدرا�شات  يف  البحث  »منهج  انظر:   )2(

تاأليًفا وحتقيًقا« لفاروق حمادة )�ض75(. 

النَّصُّ الـُمَحقَّق:

 ٱ ٻ ٻ ٻ
وبه ثقتي

ـــالة  وال�شَّ احلمـــد،  مِلُنـــِزِل  احلمـــُد 
ـــالم علـــى الَعَلـــِم الفـــرد، وعلى اآله  وال�شَّ
ا بعد: اهرين، و�شحابته االأكرمني، اأمَّ الطَّ

اة  امل�شـــمَّ ملنظومتـــي  �شـــرح  فهـــذا 
بـ»منحـــة ذي العر�ص فيما يتعلَّق بقراءة 
ـــل جُمملها،  ور�ص«، يفتح ُمقفلها، وُيف�شِّ
على وجـــه لطيف، ومنهـــج منيف، وعلى 

اهلل اعتمادي، واإليه مرجعي ومعادي.
حيم، احَلمُد  حمـــن الرَّ ]ب�صـــم اهلل الرَّ
ـــِه[ اأي مل�شـــتحقِّ احلمـــد ومالكـــه  مِلُ�صَتِحقِّ
بجميع اأنواعه، وهو اهلل �شـــبحانه وتعاىل، 
اإذ هو ي�شـــتدعي حمموًدا عليـــه، يجب اأن 
يكون �شـــدر باالختيـــار، وال اختيار لغريه 
ا  ة، واأمَّ ـــنَّ تعـــاىل باحلقيقة عنـــد اأهل ال�شُّ
ا ي�شـــحُّ على  حمـــُد غريهـ  �شـــبحانهـ  فاإنَّ
اأويل)3(، ويف اإبهامه كنظريه  �شرب من التَّ
)3( قوله: »وال اختيار لغريه تعاىل باحلقيقة عند اأهل 
ي�شحُّ  ا  فاإنَّ �شبحانه  غريه  حمد  ا  واأمَّ ة،  نَّ ال�شُّ
اأويل( يفهم منه نفي االختيار  على �شرب من التَّ
وهو  باطل،  وهذا  العباد،  اأفعال  عن  احلقيقي 
لي�ض  العبد  اأنَّ  يرون  الَّذين  االأ�شاعرة،  معتقد 
يف  الفاعل  ا  واإنَّ الفعل،  اإليه  ن�شب  واإن  بفاعل، 
احلقيقة هو اهلل، وال فاعل �شواه، واإ�شافة الفعل 
اإىل العبد جماز.                                                                                    

ـ  واجلماعة  ة  نَّ ال�شُّ اأهل  عليه  اأجمع  الَّذي  واحلقُّ 
رحمهم اهلل وجعلنا منهم ـ اأنَّ العبد فاعل لفعله 
حقيقة، وله قدرة حقيقية، واأنَّه مريد له خمتار 
، واأنَّ فعل  له حقيقة، واأنَّ اإ�شافته ون�شبته اإليه حقٌّ
العبد خملوق هلل تعاىل، ومفعول هلل تعاىل، لي�ض 
واملفعول،  الفعل  بني  ففرق  اهلل،  فعل  نف�ض  هو 
واخللق واملخلوق، فاأفعال العباد خلق اهلل، وفعل 

العباد.
العز  اأبي  حاوية« البن  الطَّ العقيدة  »�شرح  انظر: 
احلنفي، )�ض639 ـ 652(، وارجع اإىل كتاب 
»�شفاء العليل يف م�شائل الق�شاء والقدر واحلكمة 

والتَّعليل« البن قيم اجلوزية.
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الة من التَّفخيم ما ال  االآتي يف جملة ال�شَّ
يخفى، والكالم على الَب�ْشـــَمَلة واحَلْمَدَلة 
قـــد �شـــاع وذاع، حتَّى مالأ االأ�شـــماع، فال 

ُنطيل بذكره.
رحمـــة  اهلل  مـــن  وهـــي  ـــالُة[  ]وال�صَّ

مبعنـــى  ـــالُم[  ]وال�صَّ بتعظيـــم،  مقرونـــة 
قائ�ض. التَّ�شليم من النَّ

وجمعـــت بينهما فـــراًرا مـــن كراهة 
اإفـــراد اأحدهمـــا عـــن االآخر، كمـــا قاله 
)4(، واإن ُنـــوزع فيـــه، ]َعلَـــى َخـــرِي  ـــوويُّ النَّ
بيئني واملالئكة  َخلِقـــِه[ مـــن االأنبيـــاء والنَّ

.˝ د  دنا حممَّ وغريهم، وهو �شيِّ
ته قوله تعاىل:  ا يدل على اأف�شليَّ وممَّ
ْخِرَجْت للنَّا�ِص﴾ ]اآل  ٍة اأُ مَّ ﴿ُكْنُتـــْم َخرْيَ اأُ
ة تابعة  ـــة االأمَّ عمـــران: 110[، اإذ خرييَّ
˝: »اآَدُم َوَمـــْن  هـــا، وقولـــه  ـــة نبيِّ خلرييَّ

َت ِلَواِئي«)5(. ُدوَنُه َتْ
˝ عـــن التَّف�شـــيل بني  ـــا نهيـــه  واأمَّ
االأنبيـــاء، وعـــن تف�شـــيِله عليهـــم ونحـــو 
ذلك، فاأُِجيب عنه باأنَّه نهي عن تف�شـــيل 
ي اإىل تنقي�ض بع�شهم، فاإنَّه كفر، اأو  يوؤدِّ
ة الَّتي ال تفاوت  عن تف�شيٍل يف نف�ض النُّبوَّ
املتفاوتـــني  االأنبيـــاء  ذوات  يف  ال  فيهـــا، 
ًبا  باخل�شـــائ�ض، اأو نهـــي عن ذلـــك تاأدُّ

وتوا�شًعا، اأو قبل علمه باأنَّه االأف�شل.
]َوَعلَـــى اآِلـــِه[ هـــم موؤمنو بني ها�شـــم 

لـــب، وقيـــل: اأتباعـــه، وقيـــل:  وبنـــي املطَّ
االأتقياء منهم.

النووي  لالإمام  م�شلم«  �شحيح  »�شرح  انظر:   )4(
 .)44/1(

وابن   ،)3615  ،3148( الرمذي  اأخرجه   )5(
اخلدري  �شعيد  اأبي  عن   )4298( ماجه 
و2560(   ،2415( اأحمد  واأخرجه   ،˙
ابن  عن   )2328( »م�شنده«:  يف  يعلى  واأبو 
حه العالمة االألباين، انظر:  ¨، و�شحَّ ا�ض  عبَّ

»�شل�شلة االأحاديث ال�شحيحة« )2411(. 

ـــه جمـــٌع  ـــم اأنَّ ]َواأَ�صَحاِبـــه[ قـــد ُيتوهَّ

ل�شـــاحب، ولي�ـــض كذلـــك؛ الأنَّ »اأفعـــااًل« 
ال يكـــون جمًعـــا لفاعـــل، بـــل هـــو جمـــع 
لـ»�شـــحب«، الَّذي هو ا�شم جمع، اأو جمع 

لـ»�شاحب«.
حابي، وهو  احب« ال�شَّ واملراد بـ»ال�شَّ
˝، ومات على  نا  من اجتمع موؤمًنا بنبيِّ

ذلك.
]و[ علـــى ]املُتِقِنـــني ِلِكتاِبـــِه[ العزيز، 
اأي: الَّذيـــن يتلونه حقَّ تالوتـــه، ويْرَعوَنه 
باأوامـــره،  يعملـــوا  بـــاأن  رعايتـــه،  حـــقَّ 
ويجتنبـــوا نواهَيه، هذا هـــو االإتقان ال ما 
مان يف  يفعلـــه، كثـــري من اأهـــل هـــذا الزَّ
القراءة باالأحلان، فاإنَّه مذموم عند اأهل 

العرفان.
نعـــم، اإن مل يخرج القارئ بذلك عن 

طريق االأداء فال باأ�ض.
قـــال الغـــزايل: »وتالوة القـــراآن َحقَّ 
تالوته، اأن ي�شـــرك فيه اللِّ�شـــاُن والعقُل 
والقلُب، فحظُّ اللِّ�شان ت�شحيح احلروف، 
وحظُّ العقل تف�شري املعاين، وحظُّ القلب 
اأثُّر، واالنزجـــار واالئتمار،  عـــاظ والتَّ االتِّ
ل، والعقـــل ينزجر، والقلب  فاللِّ�شـــان يرتِّ

يتَّعظ«)6(.
ومـــن اأ�شـــباب منـــع فهـــم القـــراآن، 
ِته  اأن يكـــون َهـــمُّ القـــارئ م�شـــروًفا بُرمَّ
اإىل حتقيـــق احلـــروف، باإخراجهـــا مـــن 
خمارجها، قـــال الغزايل: »وهـــذا يتوالَّه 
اء لي�شـــرفهم عـــن  �شـــيطان ُوكَل بالقـــرَّ
فهم معاين كالم اهلل، فال يزال يحملهم 
ل لهم اأنَّها مل  على ترديد احلروف، ويخيِّ
له  تخـــرج من خمارجها، فهـــذا يكون تاأمُّ
الغزايل  حامد  الأبي  ين«  الدِّ علوم  »اإحياء  انظر:   )6(

.)287/1(

مق�شـــوًرا على ذلـــك، فاأنَّى تنك�شـــف له 
ـــيطان  لل�شَّ املعاين، واأعظم »�شـــحكة«)7( 

من كان مطيًعا ملثل هذا التَّلبي�ض«)8(.
]َوَبعـــُد[ هي كلمة يوؤتـــى بها لالنتقال 

م  من اأ�شـــلوب اإىل اآخـــر، اأي: بعد ما تقدَّ
الة. من الَب�ْشَمَلة واحَلمَدَلة وال�شَّ

يف  املجمـــل  اإىل  اإ�شـــارة  ]َفَهـــِذِه[ 

ل لكمال ا�شتح�شاره َمنِزَلَة  هن، املَُنزَّ الذِّ
ا، اأو  مَّ م اأَ ا على توهُّ املح�شـــو�ض، والفاُء اإمَّ
علـــى تقديرها يف نظم الـــكالم، والفرق 
ر  ع على كلٍّ مقرَّ بـــني االعتبارين وما يتفرَّ

يف غري هذا املو�شع.
ظـــم،  النَّ يف  ـــة  ح�شَّ اأي:  ]ِقطَعـــٌة[ 

ة اأبياتها �شبعة ع�شر، وهي من  ]َقِليلٌَة[ عدَّ

ا  ل من البحر الكامل، واإنَّ ـــرب االأوَّ ال�شَّ
ا ُتقال  ت عنها بالقطعة مـــع اأنَّها اإنَّ عربَّ
على االأبيات املجتمعة �شـــبعة فما دونها، 
اأو ع�شـــرة كذلك على اخلالف، وما فوق 
ذلك يقال له ق�شيدة، مبالغًة يف تقليلها 
الـــب، وت�شـــغريها يف عينـــه،  الطَّ عنـــد 
ليكـــون ذلك و�شـــيلًة حلفظهـــا واالعتناء 
بهـــا، ]م�صتملـــٌة[ من ا�شـــتمال الكلِّ على 
اأجزائه، ]َعلَـــى َفَواِئَد[ وهي ما ُيرغب يف 
 ، ا�شـــتفادته وحت�شيله من ديني اأو دنيويٍّ
ـــيُء  فها بع�شـــهم باأنَّها ما يكون ال�شَّ وعرَّ
به اأح�شـــن حـــااًل منـــه بغريه، وبع�شـــهم 
َبـــة علـــى الفعـــل،  هـــا امل�شـــلحة املرتِّ باأنَّ
]َجِليلَـــٍة[ اأي: عظيمـــة �شـــريفة، ل�شـــرف 

مو�شوعات م�شـــائلها، الَّتي هي الكلمات 
القراآنيَّة املخ�شو�شـــة، ومعلوم اأنَّ �شرف 
)7( يف االأ�شل: )حمكة(، والتَّ�شويب من »اإحياء علوم 

ين«.  الدِّ
الغزايل  حامد  الأبي  ين«  الدِّ علوم  »اإحياء  انظر:   )8(

.)284/1(



45 ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م

َحٌة[ هذه  العلم ب�شـــرف مو�شوعه، ]ُمف�صِ
، كـ﴿ُهَو يف  القطعة، واالإ�شـــناد جمـــازيٌّ
ـــا  ]َعمَّ كا�شـــفة  اأي  َيـــٍة﴾)9(،  َرا�صِ ِعي�َصـــٍة 
ـــيخ اأبي �شعيد عثمان ابن  ـــُل لـ[ـل�شَّ َيَتَح�صَّ
ب بـ]ـَوْر�ـــٍص[)10( يف روايته عن  �شـــعيد امللقَّ
حمن  االإمام اأبي احل�شن نافع بن عبد الرَّ
ابن اأبـــي نعيم مـــوىل جعونة بن �شـــعوب 
ـــِة)12([  اِطِبيَّ اللَّيثـــي)11(، ]ِمن َطِريـــِق ال�صَّ
: من بني طرقه  الَّذي اختاره ناظمها 
الثَّالثـــة، وهو طريق اأبي يعقوب يو�شـــف 
االأزرق)14(،  ي�شـــار)13(  بـــن  عمـــرو  ابـــن 
د بن عبد  وطريقـــه الثَّاين اأبو بكـــر حممَّ
الرحيـــم االأ�شـــبهاين)15(، والثَّالـــث اأبـــو 
حمن ابن  مد بن عبد الرَّ االأزهر عبد ال�شَّ

)9( �شورة احلاقة: )21(، و�شورة القارعة )7(.
�شعيد  بن  عثمان  هـ(   197 ـ   110( ور�ض:   )10(
بن عدي، اأبو �شعيد، امل�شري، من كبار القراء، 
لقبه �شيخه نافع بور�ض، ل�شدة بيا�شه، اأ�شله من 
ختمات،  عدة  نافع  على  القراآن  قراأ  القريوان، 
امل�شرية،  الديار  يف  االإقراء  ريا�شة  انتهت  اإليه 
ومولده ووفاته مب�شر. انظر ترجمته يف: »معرفة 

القراء الكبار« للذهبي )1/ 152، 153(.  
عبد  بن  نافع  هـ(   169 ـ   ...( القارئ:  نافع   )11(
بالوالء  الليثي  رومي،  اأبو  نعيم،  اأبي  بن  الرحمن 
اأ�شله  امل�شهورين،  بعة  ال�شَّ القراء  اأحد  املدين، 
اإليه  وانتهت  املدينة،  يف  ا�شتهر  اأ�شبهان،  من 
و�شبعني  ًفا  نيِّ ا�ض  النَّ واأقراأ  فيها،  القراءة  ريا�شة 
�شنة، وتويف بها. انظر ترجمته يف »معرفة القراء 

الكبار« للذهبي )1/ 107 ـ 111(.
ووجه  االأماين  »حرز  الالمية  الق�شيدة  وهي   )12(
القراءات  يف  اطبية  بـ»ال�شَّ املعروفة  التَّهاين« 
فريه  بن  القا�شم  حممد  اأبي  لالإمام  بع«  ال�شَّ

اطبي )ت: 590 هـ(.    ال�شَّ
»معرفة  من:  والتَّ�شويب  »�شيار«،  االأ�شل:  يف   )13(

اء الكبار«.  القرَّ
عمرو  بن  يو�شف  هـ(   240 ـ   ...( االأزرق:   )14(
من  امل�شري،  ثم  املدين  يعقوب،  اأبو  ي�شار،  بن 
واأتقن عنه  ور�ًشا مدة طويلة،  لزم  اء،  القرَّ كبار 
يار  االأداء، وهو الذي خلف ور�ًشا باالإقراء يف الدِّ
اء  القرَّ »معرفة  يف  ترجمته  انظر  ة،  امل�شريَّ

هبي )1/ 181(.  الكبار« للذَّ
)15( االأ�شبهاين املقرئ: )...  ـ 296 هـ( حممد بن 
عبد الرحيم ابن اإبراهيم، اأبو بكر، االأ�شبهاين، 
رواية  يف  اإمام  زمانه،  يف  القراء  �شيخ  املقرئ 
»معرفة  يف  ترجمته  انظر  ببغداد،  تويف  ور�ض، 

هبي: )1/ 232، 233(.  اء الكبار« للذَّ القرَّ

القا�شـــم العنقـــي)16(، �شـــاحب مالك بن 
اأن�ـــض، ]ِمَن الأَوُجِه[ بيـــان ملا، وهي جمع 
ف معرفُته  وجه، واملراد به عندهم، تتوقَّ
ا مة، وهي اأنَّ اخلالف اإمَّ علـــى تقدمي مقدِّ
اوي عنه  ـــيخ كنافع، اأو للـــرَّ اأن يكـــون لل�شَّ
واإن  اوي  الـــرَّ عـــن  اوي  للـــرَّ اأو  كور�ـــض، 
ا�ض)17(  �َشـــُفل، كاالأزرق عن ور�ض، والّنحَّ
عـــن االأزرق، اأو مل يكـــن كذلك، فاإن كان 
ـــا اجتمعت عليه  ـــيخ بكماله، اأي: ممَّ لل�شَّ
رق عنه فقراءة، واإن كان  وايـــات والطُّ الرِّ
ـــيخ فروايـــة، واإن كان ملن  اوي عن ال�شَّ للرَّ
واة واإن �شـــفل فطريـــق، وما كان  بعد الرُّ
ا هو راجع اإىل  ـــفة ممَّ على غري هذه ال�شِّ

تخيري القارئ فيه فهو وجه.
والفـــرق بني خـــالف االأوجه وخالف 
وايات  غريها، ]اأنَّ خالَف القراءات والرِّ
ـــرق خالُف ن�ـــضٍّ وروايـــة، فلو اأخلَّ  والطُّ
يف  ـــا  نق�شً كان  منهـــا  ب�شـــيء  القـــارئ 
واية، وخالف االأوجه لي�ض كذلك، اإذ  الرِّ
هو على �شـــبيل التَّخيري، فبـــاأيِّ وجه اأتى 
واية، وال يكون  القـــارئ اأجزاأ يف تلـــك الرِّ
اإخالاًل ب�شـــيء منها، فـــال حاجة جلمعها 
يف مو�شـــع واحد بـــال داٍع، ومـــن َثمَّ كان 
بع�شهم ال ياأخذ منها اإالَّ باالأقوى، ويجعل 
الباقـــي َماأُذوًنـــا فيه، وبع�شـــهم ال يلتزم 
�شـــيًئا، بل يـــرك القارَئ يقراأ مبا �شـــاء، 
بن  مد  ال�شَّ عبد  هـ(   231 ـ   ...( العنقي:   )16(
االأزهر،  اأبو  العنقي،  القا�شم  ابن  الرحمن  عبد 
ده  ة االأعالم، قراأ القراآن وجوَّ امل�شري، اأحد االأئمَّ
على ور�ض، لرفعة مكانته اعتمد االأندل�شيون على 
اء  القرَّ »معرفة  يف:  ترجمته  انظر  ور�ض.  رواية 

هبي )1/ 182(.  الكبار« للذَّ
هـ(   280 بعد  ـ   ...( النحا�ض:  اإ�شماعيل   )17(
احل�شن،  اأبو  عمرو،  بن  اهلل  عبد  بن  اإ�شماعيل 
اأبي  على  القراآن  د  جوَّ امل�شريَّة،  يار  الدِّ مقرئ 
لالإقراء.  ر  وت�شدَّ ور�ض،  �شاحب  االأزرق  يعقوب 
اء الكبار« للذهبي  انظر ترجمته يف »معرفة القرَّ

 .)231 /1(

وبع�شـــهم يقراأ بواحد يف مو�شـــع وباآخر 
يف غريه؛ لَتجَمـــَع اجلميَع امل�شـــافهُة)18(، 
ل مو�شع، اأو مو�شع  وبع�شهم يجمعها يف اأوَّ
ما، وجمُعَها يف كلِّ مو�شع تكلُّف مذموم، 
ا �شاع)19( اجلمع بني االأوجه، يف نحو  واإنَّ
البدل عنـــد ور�ض، ويف نحو التَّ�شـــهيل يف 
وقـــف حمـــزة، لتدريب القـــارئ املبتدئ، 
فيكون على �شبيل التَّعريف، فلذا ال يكلف 

.)20(] العارف بها يف كلِّ حملٍّ
ـــِب الَبـــَدِل َمَع اللِّـــني[ اأي:  ]ِعنـــَد َتَركُّ
اجتماعهما يف اآية واحدة، اأو قراآن واحد، 
ل  ل، واملراد باالأوَّ والّظرف متعلِّق بَيَتَح�شَّ
مـــا وقع بعـــد همز ثابـــت، نحـــو: ءامنوا، 
ٍ بنقـــل اأو اإبدال اأو  اأوتـــوا، اإميان، اأو ُمَغريَّ
ت�شـــهيل، نحو: ﴿من ءامـــن﴾، ﴿هوؤالء 
اآلهـــة﴾، ﴿جاء اآل لـــوط﴾، وله يف هذا 
ـــط،  وع ثالثة اأوجه، الق�شـــر، والتَّو�شُّ النَّ

والطول، اإالَّ ما ا�شتثني)21(.
»منتهى  من  والتَّ�شويب  امل�شاغلة،  االأ�شل:  يف   )18(

االأماين وامل�شرات« للدمياطي )26/1(. 
ات«: �شاغ. )19( ويف »منتهى االأماين وامل�شرَّ

»اإحتاف  كتاب:  من  مقتب�شة  تها  بُرمَّ العبارة   )20(
ى  ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر« وي�شمَّ
علوم  يف  ات  وامل�شرَّ االأماين  )منتهى  ا:  اأي�شً
عبد  د  حممَّ بن  اأحمد  ين  الدِّ ل�شهاب  القراءات« 
 ،26/1( )ت1117هـ(:  مياطي  الدِّ الغني 

.)27
وقد  هنا،  البدل  مّد  من  امل�شتثنيات  يذكر  مل   )21(
ا�شتثناء  على  ور�ض  االإمام  عن  املدِّ  رواة  اتَّفق 
)يواخذ(  فهي:  الكلمة  ا  اأمَّ واأ�شلني،  كلمة، 
الكلمات  ل:  فاالأوَّ االأ�شالن:  ا  واأمَّ وقعت،  كيف 
�شحيح،  �شاكن  الهمز  قبل  فيها  يكون  الَّتي 
مذوؤوما،  وم�شئوال،  ماآن،  والظَّ القرءان،  وهي: 
بعد  االألف  تكون  اأن  الثَّاين:  واالأ�شل  وم�شئولون، 
نحو:  الوقف،  يف  التَّنوين  من  مبدلة  الهمزة 
واة عن  دعاًء، ونداًء، وهزوؤًا، وملجاأً، واختلف الرُّ
ا  اأمَّ ِرد،  ُمطَّ واأ�شل  َكِلم،  ثالث  ا�شتثناء  يف  ور�ض 
الكلمات فهن: »اإ�شرائيل«، حيث وقعت، و)اآالآن( 
املُ�شَتفهِم بها يف حريف يون�ض، و)عادا االوىل( يف 
ا االأ�شُل املختلُف يف ا�شتثنائه،  �شورة النَّجم، واأمَّ
الو�شل حالة  بعد همزة  وقع  اإذا  املدِّ  فهو حرف 
االبتداء، نحو: ايت بقراآن، ايتوين، اومتن، ايذن 
البن  الع�شر«  القراءات  يف  »الن�شر  انظر:  يل(. 

اجلزري )1/ 340 ـ 342(.
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واملراد بالثَّاين اللِّني الواقع قبل همز، 
نحو: �شـــيء، و�شـــوء، الأنَّه الَّذي انفرد به 
ـــط  ور�ـــض، فاأجـــاز فيـــه الوجهـــني التَّو�شُّ
و�شـــاًل ووقًفا، ال مطلق اللِّني، وي�شـــتثنى 
له من ذلك املووؤودة بالتَّكوير)22(، وموئاًل 

بالكهف)23(، فلي�ض له فيها اإالَّ الق�شر.
مـــنت  فظاهـــر  »�شـــوءات«  واو  ـــا  واأمَّ
ـــاطبيَّة فيهـــا ثالثـــة اأوجـــه، وعليـــه  ال�شَّ
بها مع البدل ت�شـــعة  ـــل مـــن تركُّ فيتح�شَّ
اأوجه، حا�شـــلة من �شرب ثالثة الواو مع 
ثالثة البدل، وعلى هذا فيكون م�شـــتثنى 
يخ االإمام العامل  ا �شبق، لكن قال ال�شَّ ممَّ
د بن اإ�شماعيل البقري)24(:  مة حممَّ العالَّ
ـــاطبي على ظاهره، فاإنَّ  »لي�ض كالم ال�شَّ
ح  د بن اجلزري �شرَّ ـــيخ حممَّ االإمام ال�شَّ
يف »ن�شـــره« و»طيبتـــه«)25( باأربعـــة اأوجه، 
ط واملّد  الق�شر يف همزة �شوءات والتَّو�شُّ
ط يف الواو مع  مع الق�شر يف الواو، والتَّو�شُّ
ط يف الهمز، لي�ض اإالَّ هذا ما قراأنا  التَّو�شُّ

به على �شيخنا« انتهى كالم البقري.
وجمع ابـــن اجلزري االأوجـــه االأربعة 

يف بيت فقال:
ر الَواَو َوالَهْمَز َثلَِّثا َو�َشـْوَءاُت َق�شِّ

ْطُهَما َفالُكلُّ اأَرَبَعٌة َفاْدِر)26(. َوَو�شِّ
ـــذي  ]اأَْو[ مـــع ]املَُمـــاِل[ اأي: اللَّفـــظ الَّ
اَل، واملراد الَكِلُم ذواُت الياء  �شـــاأنه اأن مُيَ

)22( �شورة التكوير )8(.  
)23( �شورة الكهف )58(.  

د ابن  1107هـ( حممَّ ـ  حممد البقري: )...   )24(
افعي،  اإ�شماعيل االأزهري، البقري، امل�شري، ال�شَّ
من �شيوخ االإقراء باجلامع االأزهر، تويف مب�شر، 
»معجم  يف  ترجمته  انظر  جمة،  موؤلفات  له 

املوؤلفني« لكحالة )54/9(.
البن  الع�شر«  القراءات  يف  »الن�شر  انظر:   )25(

اجلزري: )347/1(.
ابق )347/1(. )26( انظر: امل�شدر ال�شَّ

الَّتي له فيها وجهان، الفتح واالإمالة، اأي: 
ـــغرى، الَّتي هـــي اإىل الفتح  االإمالـــة ال�شُّ
 ، اأقرب، وُيعربَّ عنهـــا بالتَّقليل، وبَبنْيَ َبنْيَ
ا اأُطلقت يف مو�شع التَّقييد، اعتماًدا  واإنَّ

. على �شهرة ذلك عند اأرباب هذا الفنِّ
املَُمـــاِل[  َمـــَع  ]اللِّـــني  ترّكـــب  ]اأَْو[ 
املذكوريـــن، ]اأَْو[ ترّكب ]الثَّالَثِة[ البدل، 
ياغة،  غُت بَها[ من ال�شِّ واللِّني، واملمال، ]�صُ
ـــيء واإحكامه،  ويعربَّ بها عـــن اإتقان ال�شَّ
واملعنـــى: اأينِّ اأتقنتهـــا، وجعلـــت مادتها 
َره ]املَ�َصاِهرُي  به وحـــرَّ َحُه[ اأي: هذَّ ]َمـــا َنقَّ

ِمـــَن النََّقلَـــِة[ بالفتحـــات جمـــع ناقل، اأي 
ـــاُه[ َعْطٌف على  اقلني عـــن ور�ض، ]َوَنفَّ النَّ
حه، وهو بت�شـــديد الفاء، اأي: خلَّ�شه،  نقَّ
ِمـــنِي[ اأي:  اه، ]ُنَفـــاُة الَغـــثِّ ِمَن ال�صَّ و�شـــفَّ
اقلون الَّذين داأبهم، نفي رديء الكالم  النَّ
د  ـــده، ومتييزه عنـــه، ليوؤخذ اجليِّ عن جيِّ
ـــا، ويرمى �شـــواه اإىل الوراء  ـــا نقيًّ خال�شً
لَـــة[ بالفتحات، جمع  ـــا، ]ِمَن الَف�صَ ظهريًّ
فا�شـــل، وهو بيان للنُّفاة ]َراِمًزا[ هو حال 
من فاعل �شـــغت، اأي وا�شـــًعا على �شبيل 
مز ]ِلْلَبَدِل َباًء، َوِللِّنِي لًما، َوِلْلُمَماِل  الرَّ
ِميًمـــا[ اقت�شـــاًرا من اللَّفـــظ على حرف 
اه، ]َرْوًما[  منه، وتعبرًيا به مراًدا منـــه اإيَّ
اأي: طلًبا ]لالخِت�َصـــاِر[ وهو تقليل اللَّفظ 
وتكثـــري املعنـــى، وباجلملة فهـــي طريقة 
�شـــرعتها، واأو�شـــاع اخرعتها، فيها من 
لطف االإ�شارة ما يغني عن طول العبارة، 
وكاأينِّ بالبع�ـــض وقد بلغه �شـــذاها، ينكر 
ف�شـــلها، ويحقـــر جدواها)27(، فـــاإن كان 
ذو عيـــب يف ريب، فليـــاأت مبثله، اأو ليمت 

بغيظه يف جهله.
)27( يف االأ�شل: جذواها.

ُت ِبَبـــْل[ اأي: بهذا اللَّفظ، ]َعن  ْ ]َفَعربَّ

 ،y ُكلِّ َما[ اأي كلِّ مو�شـــع من كالم اهلل 
ِم  ]اْجَتَمـــَع ِفيـــِه الَبـــَدُل واللِّـــنُي َمـــَع َتَقـــدُّ
الَبـــَدِل[ علـــى اللِّني، فههنـــا معنيان، دلَّ 
على اأحدهما بجوهر اللَّفظ، واأ�شـــري اإىل 
االآخر ب�شـــفته، وكـــذا يقال فيمـــا بعده، 
ت ]بَبلِّم عن ُكلِّ َمـــا اجَتَمَع ِفيِه  ]َو[ عـــربَّ

ابقة، البدل واللِّني واملمال،  الثَّالَثـــُة[ ال�شَّ
ـــِط  ]َوَتَو�صُّ عليهـــا،  الَبـــَدِل[  ِم  َتَقـــدُّ ]َمـــَع 

اللِّنِي[ بينه وبني املمال، ويلزم منه تاأّخر 
املمـــال؛ ولذا مل اأذكـــره، ]َوِق�ـــْص الَباِقي[ 
موز علـــى ما ذكرنا، وقْل فيه مثل  من الرُّ
مـــا قلنا، واملثـــل �شـــتاأتي كال قبيل رمزه، 
ـــَوُر الرّتِكيـــِب[ الواقع بينها، اأي: ما  ]َو�صُ

ي�شـــدق عليـــه ا�شـــمه اأعّم مـــن اأن يكون 
اُه الَعقُل[  ا ]َعلَى َما اقَت�صَ ـــا اأو ثالثيًّ ثنائيًّ
هو ماأخـــوذ من عقال البعري، لكونه مينع 
ريق،  ذويـــه من العـــدول عـــن �شـــواء الطَّ
خم�شـــري هـــو عقلك  ومـــن بالغـــات الزَّ
ليعقلـــك، وحجـــرك ليحجـــرك، ونهيتك 
لينهـــاك)28(، ويف حقيقته اختالف كثري، 
حيح اأنَّه جوهر تدرك  قال بع�شهم: وال�شَّ
به الغائبـــات بالو�شـــائط واملح�شو�شـــات 
الُوُجـــوُد[ يف كالم  ]َوَواَفَقـــُه  بامل�شـــاهد، 
y ]ِثنَتْي َع�ْصَر[ �شورة، �شتَّة ُثنائيَّة،  اهلل 
ومثلها ثالثيَّة، وذلك الأنَّ املجتمع اإن كان 
ا البدل مع اللِّني، اأو  اثنـــني منها، فهما اإمَّ
هـــو مع املمـــال، اأو اللِّني مع املمـــال، وكلٌّ 
ا اأن يوؤخـــذ طرًدا اأو  مـــن هذه الثَّالثـــة اإمَّ
عك�ًشـــا، واإن كان املجتمـــع الثَّالثـــة، فكلٌّ 
ر،  ـــط اأو يتاأخَّ م اأو يتو�شَّ ا اأن يتقدَّ منـــه اإمَّ
انظر:  اف«،  »الك�شَّ عبارة  يف  املوؤلف  ف  ت�شرَّ  )28(
للزخم�شري  التَّنزيل«  حقائق  عن  »الك�شاف 

.)750/4(
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ـــا مع طـــرد الباقـــي اأو  وكّل مـــن هـــذه اإمَّ
ُموِز[ املق�شود بها  عك�شـــه ]َوَكاَن َحقُّ الرُّ
ور ]اأَن َتُكوَن َكَذِلَك[ اثني  تاأدية هذه ال�شّ
ع�شـــر رمًزا بعددها، ]َلِكنِّي ا�صَتْغَنْيُت يف 
وَرٍة[ هي �شورة  ْمِز ِل�صُ ـــاِت َعِن الرَّ َناِئيَّ الثُّ
م املمال،  ـــني، مع تقـــدُّ ترّكـــب املمال واللِّ
 » فلم اأرمز لها ]َكَما �َصَتْعِرُفُه[ يف بيت »مِلَّ
اكتفاًء بقويل فيه: »والعك�ض يجري هكذا 
يُتَها ِمنَحـــَة ِذي الَعْر�ِص  لن يعـــدال« ]َو�َصمَّ
ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبِقَراَءِة َوْر�ٍص َراِجًيا[ من اهلل 
َمًة[ بك�شر  ]اأَن َتُكوَن[ هذه املنظومة ]ُمَقدِّ
ال اأ�شهر من فتحها، اأي: و�شيلة موطئة  الدَّ
وممهـــدة ]مِلِنَحِتـــِه[ وعطائـــه، ]ُمنِتَجـــًة[ 
اأي:   ] ]ِلْلَخال�ـــصِ ومثمـــرة  مفيـــدة  اأي: 
الّنجاء ]ِمـــن ِمَنِتِه[ وبالئه، ]اإِنَُّه َجَواٌد[ 
بالتَّخفيف، وحكي فيه التَّثقيل، اأي: كثري 
وال قبل  اجلود والعطاء، ]َكِرمٌي[ يبداأ بالّنَّ
ه الَّذي  ر باأنَّ ـــوؤال، اأو مطلًقا، ولذا ُف�شِّ ال�شُّ
َعمَّ عطاوؤُه جميع خلقه بال �شـــبب منهم، 
اأفة  ]َروؤُوٌف[ بعبـــاده، ]َرِحيـــٌم[ لهـــم، والرَّ

حمـــة مرادفتـــان، اأو االأوىل اأخ�ضُّ  والرَّ
مطلًقا، وقد اآن يل اأن اأ�شـــرع يف املق�شود 

اًل على امللك املعبود. متوكِّ
فاأقول:

كيب:  ورة الأوىل من �صور الرتَّ ال�صُّ
م البدل، وهي  ب البدل واللِّني مع تقدُّ تركُّ
[، مثالها قوله  امل�شـــار اإليها بقـــويل ]بـــالَّ
تعاىل: ﴿َما َنْن�َشـــْخ ِمن اآَيـــٍة﴾ االآية)29(، 
ِويـــِل[ من اأوجـــه البدل،  ]َعلَـــى َغـــرِي الطَّ

َطْن[  ط ]َفَو�صِّ اأعني: على الق�شر والتَّو�شُّ
﴿َما   : تعاىل  106. وهو قوله  البقرة:  �شورة   )29(
ْو ِمْثِلَها  اأَ ْنَها  ْو ُنن�ِشَها َناأِْت ِبَخرْيٍ مِّ اأَ َنن�َشْخ ِمْن اآَيٍة 
َ َعَلَى ُكلِّ �َصْيٍء َقِديٌر﴾. البدل يف:  اأمََلْ َتْعَلْم اأَنَّ اهللَّ

»اآية«، واللني يف »�شيء«.

ره معهما، ]َوَعلَْيِه[ اأي: على  ِليَنه، اأي: َكرِّ
ـــا اأوال،  ْط[ ِليَنه اأي�شً املدِّ يف البـــدل، ]َو�صِّ
ًل[ له ثانًيا، فهـــذه اأربعة  ]ُثـــمَّ ُمـــدَّ ُمَطـــوَّ

ة، اأن  اأوجه، وكان مقت�شى الق�شمة العقليَّ
يكون يف مثل ذلك �شتَّة اأوجه، حا�شلة من 
�شـــرب وجهي اللِّني يف ثالثة البدل، لكن 
ـــول يف اللِّني مع  امتنـــع اثنان، وهما: الطُّ
ط يف البدل، المتناع بناء  الق�شر والتَّو�شُّ
ـــعيف، وفيـــه اأنَّ القراءة  القوّي على ال�شَّ
رايـــة فيها، َوُردَّ  ة متَّبعـــة، ال دخل للدِّ �شـــنَّ
رايـــة، وما ُذِكر  هـــا روايـــة وافقتها الدِّ باأنَّ
حكمـــة ال علَّـــة يثبـــت احلكـــم بثبوتهـــا، 

وينتفي بانتفائها.
بقي ههنا �شيء ال باأ�ض بالتَّنبيه عليه 
َبني  ـــه اإذا اأُريد تقريـــُر اأوجه املركَّ وهو اأنَّ
َبـــات وتبييُنهـــا، ُيقـــال: ُيوؤتى مثال  واملركَّ
بكذا على كذا، باإدخال لفظة »على« على 
م، وكثرًيا ما ي�شتعمل بالعك�ض، باأن  املتقدِّ
ريقان �شحيحان  ر، والطَّ تدخل على املتاأخِّ
َيان املق�شـــود، واختـــالف العبارات  موؤدِّ
ا االأول فعلى ملح  باختالف االعتبارات، اأمَّ
معنى نحو البناء؛ الأنَّ القارئ الَّذي يريد 
ل  اأن يجمع بني االأوجه، ي�شـــتقرُّ على االأوَّ
ر ما بعده  مـــن االأمريـــن اأو االأمور، ويكـــرِّ
ـــه يفرعها عليه،  ـــى تنفد اأوجهه، فكاأنَّ حتَّ
ـــا الثَّاين فعلى ملح معنـــى نحو املرور؛  واأمَّ
ل وميرُّ على  الأنَّ القارئ املذكور يبداأ باالأوَّ
ريـــق الثَّاين  ـــاين فياأتي بـــه معه، والطَّ الثَّ
واإن كان يف كالمهـــم اأكـــرث، اإالَّ اأنَّ وجـــه 
ل عنـــدي اأظهـــر، ولذا جريـــت عليه  االأوَّ
يف املنظومة، ومنه قـــويل: »بالَّ َعَلى َغرِي 
ـــَطْن«، واإالَّ لقلت: »بالَّ َعَلى  ِويـــِل َفَو�شِّ الطَّ
ْر َواْمُدَدْن«، اأو نحو ذلك. ِط َفاْق�شُ َو�شُّ التَّ

ت،  ـــورة الثَّانيـــة: عك�ض الَّتي مرَّ ال�صُّ
ـــا[ مثالها قوله  واإليها اأ�شـــرت بقـــويل: ]َلبًّ
تعاىل: ﴿َوِمْن ُكلِّ �َصْيٍء َخلَْقَنا﴾  اإىل قوله: 
َعُلوا َمَع اهلل اإَلًها اآَخَر﴾)30(، ]َمَع  ﴿َوَل َتْ
ُه[ اأي: ائت  التَّْو�ِصيـــِط[ يف لينه، ]َثلِّْث َمدَّ
وُل[  باأوجه مدِّ البـــدل فيه الثَّالثة، ]َوالطُّ
وَل[  يف لينه، ]َمْعُه[ بت�شـــكني العني، ]الطُّ
يف بدله، ]ُخـــْذ[ اأي: اقراأ بذلك، ]َو�ِصَواُه[ 
ط يف البدل ]َل[ تاأخذ  من الق�شر والتَّو�شُّ
ل يجوز فيه النَّ�شب  ول االأوَّ به معه، والطُّ

فع، ولي�ض يف الثَّاين اإالَّ النَّ�شب.  والرَّ
ب البدل واملمال  ورة الثَّالثة: تركُّ ال�صُّ
م البدل، وهي الَّتي اأ�شـــرت اإليها  مـــع تقدُّ
[، مثالها قوله تعـــاىل: ﴿َواإِْذ  بقـــويل: ]مبَّ
ُقْلَنا للَمالِئَكِة ا�ْصُجُدوا لآَدم﴾ االآية)31(، 
[ البـــدل ]َفاْفَتـــْح[ حينئذ املمال  ـــَرنَّ ]اْق�صُ
طـــت[ اأنت البدل  وجًها واحـــًدا، ]َواإِْن َو�صَّ

]ل[ تفتح املمال، بل قلَّله وجًها واحًدا.

ـــعت  ـــم اأينِّ تو�شَّ  تنبيـــه: قـــد ُيتوهَّ
بحـــذف الفاء مـــن ال، واأنَّ ذلك من قبيل 

اعر: قول ال�شَّ
وال�شر بال�شر عند اهلل �شيان)32(من يفعل احل�شنات اهلل ي�شكرها

ولي�ـــض كذلـــك، اإذ االإتيـــان يف هـــذا 
النَّحو جائز ال واجـــب، بخالف ما ذكر؛ 
)30( �شورة الذاريات: )49، 50، 51(. وهو قوله 
َلَعلَُّكْم  َزْوَجنْيِ  َخَلْقَنا  �َصْيٍء  ُكلِّ  ﴿َوِمن  تعاىل: 
َنِذيٌر  ْنُه  مِّ َلُكم  اإِينِّ   ِ اهللَّ اإِىَل  وا  َفِفرُّ  * ُروَن  َتَذكَّ
َلُكم  اإِينِّ  اآَخَر  اإَِلًها   ِ اهللَّ َمَع  َعُلوا  جَتْ َوال   * ِبنٌي  مُّ
والبدل  »�شيء«،  يف  اللني   ،﴾* ِبنٌي  مُّ َنِذيٌر  ْنُه  مِّ

يف »ءاخر«. 
)31( �شورة البقرة: جزء من االآية: )34(. و�شورة طه: 
ِلْلَمالِئَكِة  ُقْلَنا  ﴿َواإِْذ  تعاىل:  قوله  وهو   .)116(
ا�ْشُجُدوا لآَدَم َف�َشَجُدوا اإاِلَّ اإِْبِلي�َض اأََبى﴾، البدل يف 

»ءادم«، واملمال يف »اأبى«.
)32( النحاة ي�شت�شهدون بهذا البيت على حذف الفاء من 
جواب ال�شرط لل�شرورة، والبيت يف: »ديوان كعب ابن 

مالك« )�ض108(.



للفرق بني املقامني، كما ال يخفى.
ما الفتح  ]َواْفَتْح َوَقلِّْل[ يف املمال مقدِّ
لكونه االأ�شل، ]اإِن َمَددت[ البدل، وقويل: 
]ُمَرتِّاَل[، الق�شـــد منه تكميل البيت، وال 

. يخفى وجه منا�شبته للمدِّ
ابعـــة: عك�ض الَّتي قبلها،  ورة الرَّ ال�صُّ
واإليها االإ�شارة بقويل: ]ِمبَّا[، مثالها قوله 
ى اآَدُم﴾ االآيـــة)33(، ]َعلَى  تعـــاىل: ﴿َفَتلَقَّ
[ بدلـــه اأوال،  ـــَرنَّ الَفْتـــِح[ يف املمـــال ]اْق�صُ
ا طوياًل على  ه مـــدًّ َلـــْن)34([ اأي: مـــدَّ ]َوَطوِّ
ط فممنوع، ]َواإَِذا  ا التَّو�شُّ قاعدته ثانًيا، واأمَّ
اأََملـــَت[ مماله، وقد عرفـــت كيف اإمالته، 
ـــَر َفاْمَنـــْع[ اأي: امنـــع الق�شـــر يف  ]الَق�صْ
البـــدل، واأت بالوجهني الباقيني، وقويل: 
]َواْحُظـــال)35([ عطـــف مـــرادف فائدتـــه 
التَّكملة، فـــاإن قلت: قد تبنيَّ اأنَّ الق�شـــر 
م عليه، والفاء ال يعمل  مفعول الْمَنْع مقدَّ
ما بعدها فيما قبلها، كما ُبنيِّ يف مو�شعه، 
كيب؟ قلت: الفاء يف مثل  فكيف هذا الرَّ
كيب زائدة، فال متنع ما بعدها  هـــذا الرَّ
مـــن العمـــل يف ما قبلهـــا، ونظـــريه قوله 

﴾]املدثر: 3[. ْ تعاىل: ﴿َوَربََّك َفَكربِّ
ـــني  اللِّ ـــب  تركُّ اخلام�صـــة:  ـــورة  ال�صُّ
م اللِّني، وهي امل�شار اإليها  واملمال، مع تقدُّ
ُع  [، مثالها قوله تعاىل: ﴿َوَن�صَ بقويل ]َلَّ
املَواِزيَن الِق�صِط﴾ اإىل ﴿حا�صبني﴾)36(، 

تعاىل:  قوله  وهو   ،)37( البقرة  �شورة   )33(
ُهَو  ُه  اإِنَّ َعَلْيِه  َفَتاَب  َكِلَماٍت  ِه  بِّ رَّ ِمن  اآَدُم  ﴿َفَتلَقَّى 
ِحيُم﴾، املمال يف »فتلقى«، والبدل يف  اُب الرَّ وَّ التَّ

»ءادم«.   
)34( كذا يف االأ�شل، ويف ن�ضِّ املنظومة الَّذي كتب يف 

اَل(.   رح: )َطوِّ اللَّوحة التَّا�شعة م�شتقالًّ عن ال�شَّ
انظر:  واحلركة،  ف  التَّ�شرُّ من  املنع  احلظل:   )35(

»ل�شان العرب« البن منظور )11/ 155(. 
تعاىل:  قوله  وهو   ،)47( نبياء  االأ �شورة   )36(
َفال  اْلِقَياَمِة  ِلَيْوِم  اْلِق�ْشَط  امْلََواِزيَن  ُع  ﴿َوَن�شَ
ْن َخْرَدٍل  ٍة مِّ ُتْظَلُم َنْف�ٌض �َصْيًئا َواإِن َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ
اأََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِشِبنَي﴾، اللِّني يف: »�شيًئا«، 

واملمال يف »كفى«.

[ من  [ مـــن وجهي لينـــه، ]بـــُكلٍّ ]َعلَـــى ُكلٍّ

وجهـــي ممالـــه، ]َفاأِْتـــنْي)37([ مـــن غـــري 
ا�شـــتثناء �شـــيء مما تقت�شـــيه الق�شـــمة 

العقليَّة.
تـــي  الَّ عك�ـــض  اد�صـــة:  ال�صَّ ـــورة  ال�صُّ
تـــي اأوميت اإليهـــا بقويل:  قبلهـــا، وهي الَّ
]َوالَعْك�ُص[، مثالها قوله تعاىل: ﴿َوَع�َصى 

اأَْن َتْكَرُهـــوا �َصْيًئـــا َوُهَو َخـــرْيٌ َلُكْم﴾)38(، 
ـــه ]َيْجـــِرى َهَكَذا[ مـــن اإجراء  وحكمـــه اأنَّ
كّل مـــن الوجهني، ]َلـــْن َيْعـــِدَل[ عن هذا 

احلكم والَّن لالإطالق. 
ـــب الثَّالثـــة  ابعـــة: تركُّ ـــورة ال�صَّ ال�صُّ
ـــني، واإليها  ـــط اللِّ م البدل وتو�شُّ مع تقـــدُّ
االإ�شارة بقويل ]َبلِّْم[، مثالها قوله تعاىل: 
﴿َفَمـــا اأُوِتيُتـــْم ِمْن �َصـــْيٍء َفَمَتـــاُع احَلَياِة 
ـــٍر[ يف البـــدل ]َمْعُه[  ْنَيـــا﴾)39(، ]بَق�صْ الدُّ
ْط[ اللِّني ]َواْفَتَحن[ املمال،  بالتَّ�شكني ]َو�صِّ
َطنَّ[ اللِّني  ِط[ يف البدل ]َو�صِّ ]َوَمـــَع التََّو�صُّ

ر، ]ُمَقلِّاَل[  ـــا كما و�شـــطته مع الَق�شْ اأي�شً
ْط َمْعُه[  ـــوُل[ يف البدل ]َو�صِّ للمال، ]والطُّ
اقـــراأ  اأي:  َوْلُتِمـــْل[  ]َواْفَتـــْح  اأوال،  ـــني  اللِّ
ـــط،  بالوجهـــني يف املمـــال مع هذا التَّو�شُّ
ـــط املذكـــور ثانًيا  ]َواْعِطـــْف[ علـــى التَّو�شُّ

[ املذكوريـــن، اأعني الفتح  ]َمـــَع الَوْجَهنْيِ

ـــني ]اأَْطـــَول[ على  ا[ يف اللِّ واالإمالـــة، ]َمـــدًّ

)37( كذا يف االأ�شل، ويف ن�ضِّ املنظومة الَّذي كتب يف 
رح: )َفاأِْتَيا(. اللَّوحة التَّا�شعة م�شتقالًّ عن ال�شَّ

﴿ُكِتَب  تعاىل:  قوله  وهو   ،)216( البقرة   )38(
َتْكَرُهوْا  اأَن  َوَع�َصى  ُكْم  لَّ ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم 
َوُهَو  �َشْيًئا  بُّوْا  حُتِ اأَن  َوَع�َشى  ُكْم  لَّ َخرْيٌ  َوُهَو  �َصْيًئا 
ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾، واملمال يف  ُكْم َواهللَّ �َشرٌّ لَّ

»ع�شى«، واللِّني يف: »�شيئا«.  
﴿َفَما  تعاىل:  قوله  وهو   ،)36( ال�شورى  �شورة   )39(
َوَما  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َفَمَتاُع  �َصْيٍء  ن  مِّ اأُوِتيُتم 
ِهْم  َربِّ َوَعَلى  اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َواأَْبَقى  َخرْيٌ   ِ اهللَّ ِعنَد 
ُلون﴾. البدل يف »اأوتيتم«، واللِّني يف »�شيء«،  َيَتَوكَّ

واملمال يف »الدنيا«.  

البـــدل  يف  ـــول  الطُّ اأن  فُعِلـــَم  قاعدتـــه، 
ي�شـــتتبع �شيئني، كلٌّ منهما ي�شتتبع �شيئني 

اآخرين.
م البدل كالتي  ورة الثَّامنة: تقدُّ ال�صُّ
قبلهـــا مع عك�ض ما بقي، واإليها االإ�شـــارة 
ـــْل[ مثالها قوله تعـــاىل: ﴿َيا  بقـــويل ]َبِّ
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم الِق�َصا�ُص  اأَيُّ
ِر[ يف  يف الَقْتلَـــى﴾)40( االآيـــة، ]َمـــَع الَق�صْ
َطن[ اللِّني،  [ املمال ]َوَو�صِّ البدل، ]اْفَتَحنَّ
ِط[  ْط[ اللِّني ]ِللتَّو�صُّ ]َواأَِمْل[ املمال، ]َوَو�صِّ

ـــط البـــدل اأو عنده، على  اأي: الأجـــل تو�شُّ
اَلَة ِلُدُلوِك  حدِّ قوله تعاىل: ﴿اأَِقـــِم ال�صَّ
وقـــويل   ،]78 ]االإ�شـــراء:  ْم�ـــِص﴾  ال�صَّ
]َواْعـــِدَل[ مكمـــل للبيت، واأ�شـــرت به اإىل 

ط العدل  ـــط للتو�شُّ اأنَّ نكته اختيار التَّو�شُّ
ـــوُل[ يف البـــدل، ]َوْجَها  واملوازنـــة، ]والطُّ
الَيـــاِء[ اأي: الفتـــح والتَّقليل كائنان ]َمْعُه[ 
بالتَّ�شكني ]ِكاَلُهَما)41([ اأي: كال وجهيهما 
ـــط  ْل َمْعُه[ اأي: اقراأ بالتَّو�شُّ ـــْط َوَطوِّ ]َو�صِّ

ـــني، مع كلٍّ مـــن الوجهني  ـــول يف اللِّ والطُّ
العائـــد  ـــمري  ال�شَّ واإفـــراد  املذكوريـــن، 
علـــى كال باعتبار لفظه، وقـــويل: ]َتْتَبْع[ 
لـــب، اأي: اأن  ـــه جـــواب الطَّ باجلـــزم؛ الأنَّ
تو�ّشـــط وتطول مع ما ذكر تتبع ]َمن َتاَل[ 
اقلني لهذه  مـــني النَّ اء املتقدِّ اأي مـــن القرَّ
تعـاىل:  قولـه  وهو   ،)178( البقرة  �شـورة    )40(
ا�ُض  اْلِق�شَ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنواْ  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  ﴿َيا 
َواالأُنَثى  ِباْلَعْبِد  َواْلَعْبُد  رِّ  ِباحْلُ رُّ  احْلُ اْلَقْتلَى  يِف 
َباٌع  َفاتِّ �َصْيٌء  اأَِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن  ِباالأُنَثى 
ن  مِّ َتْخِفيٌف  َذِلَك  ْح�َشاٍن  ِباإِ اإَِلْيِه  َواأََداء  ِبامْلَْعُروِف 
َعَذاٌب  َفَلُه  َذِلَك  َبْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن  َوَرْحَمٌة  ُكْم  بِّ رَّ
»القتلى«،  واملمال يف  »ءامنوا«،  البدل يف  اأَِليٌم﴾، 

واللِّني يف »�شيء«. 
)41(  كذا يف االأ�شل، ويف ن�ضِّ املنظومة الَّذي كتب يف 
رح: »ِكَلْيِهَما«، لذلك  اللَّوحة التَّا�شعة م�شتقالًّ عن ال�شَّ
قال بعد: »وقويل: كليهما من�شوب على اال�شتغال، 
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االأوجه عن ور�ض، واالإتيان بذلك لغر�ض 
التَّكملـــة، وقويل: »كليهما من�شـــوب على 
اال�شـــتغال«، ويجوز رفعه علـــى االبتداء، 
ا بتقدير  )...()42( فاجلملة بعده خرب، اإمَّ
القول اأو بدونـــه على اخلالف يف اجلملة 
ة الواقعة خرًبا عـــن املبتداأ، وال  االإن�شـــائيَّ
يجـــوز كونه تاأكيـــًدا لقويل: وجهـــا الياء، 
م لف�شـــاد املعنـــى، وقد تبنيَّ  كما قد ُيتوهَّ

ول ههنا م�شتتبع ملثل ما �شبق. اأنَّ الطُّ
ـــط البدل مع  ورة التَّا�صعة: تو�شُّ ال�صُّ
م اللِّني، واإليها االإ�شارة بقويل ]َلبِّْم[،  تقدُّ
َفُحوا﴾  مثالها قوله تعاىل: ﴿َفاْعُفوا َوا�صْ

اِدِقنَي﴾)43(. اإىل قوله ﴿اإِْن ُكْنُتْم �صَ
ُه[ البديل،  طت[ لينه ]َثلِّْث َمدَّ ]اإَِذا َو�صَّ
ِرِه  اأي: اقـــراأ باأوجهـــه الثَّالثة، ]َمـــَع َق�صْ
ـــَط َقلِّـــال[  اْفَتـــْح[ املمـــال ]َو[ مـــع ]التََّو�صُّ
االأ�شـــل »قللن« بنـــون التَّوكيـــد اخلفيفة، 
اأبدلت األًفا للوقـــف، ]َوالثَّاِلُث[ من اأوجه 
البدل، اأعني: املّد، ]الَوْجَهاِن[ املذكوران، 
يف  قـــني  املتفرِّ والتَّقليـــل  الفتـــح  اأعنـــي: 
]ِفيـــِه[  وجمتمعـــان  كائنـــان  املـــدِّ  غـــري 
[ ايت  بتقـــدمي الفتح؛ الأنَّه االأ�شـــل، ]َوُمدَّ
ُدْد[  البـــدل وجًها واحـــًدا ال غـــري، ]اإِن مَتْ
ـــني ]َوَوْجَهـــا الَيـــاِء[ اأي: الفتح والتَّقليل  اللِّ
املذكـــوران، ]ِفيـــِه[ باإ�شـــباع ك�شـــرة الهاء 

)42( كلمة غري وا�شحة يف االأ�شل.
قوله  وهو   .)112 ـ   109( البقرة:  �شورة   )43(
ُ ِباأَْمِرِه  َفُحوْا َحتَّى َياأِْتَي اهللَّ تعاىل: ﴿َفاْعُفوْا َوا�شْ
َواأَِقيُموْا   )109( َقِديٌر  �َصْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   َ اهللَّ اإِنَّ 
ْن  مِّ الأَنُف�ِشُكم  ُموْا  ُتَقدِّ َوَما  َكاَة  الزَّ َواآُتوْا  اَلَة  ال�شَّ
رٌي  َب�شِ َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ ِعنَد  ُدوُه  جَتِ َخرْيٍ 
اأَْو  ُهودًا  َكاَن  َمن  اإِالَّ  َة  نَّ اجْلَ َيْدُخَل  َلن  َوَقاُلوْا   *
اإِن  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوْا  ُقْل  اأََماِنيُُّهْم  ِتْلَك  اَرى  َن�شَ
َوُهَو   ِ هلِلّ َوْجَهُه  اأَ�ْشَلَم  َمْن  َبلَى   * اِدِقنَي  �شَ ُكنُتْم 
َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  ِه  َربِّ ِعنَد  اأَْجُرُه  َفَلُه  �ِشٌن  حُمْ
والبدل يف  »�شيء«،  اللني يف   ،﴾* َيْحَزُنوَن  ُهْم 

»ءاتوا«، واملمال يف »بلى«.

الإقامة الوزن، اأي: معه، ]اأُْعِمال[ اأي: قرئ 
ابق. تيب ال�شَّ بهما على الرَّ

ـــط البـــدلـ   ـــورة العا�صـــرة: تو�شُّ ال�صُّ
تـــي قبلها، مـــع عك�ض ما بقي،  ـــاـ  كالَّ اأي�شً
ـــْل[، مثالها  واإليهـــا االإ�شـــارة بقـــويل: ]َمبِّ
اهلُل  َهـــِذِه  ُيْحِيـــي  ـــى  ﴿اأَنَّ تعـــاىل:  قولـــه 
]بـــِه  ﴿قديـــر﴾)44(  اإىل  َمْوِتَهـــا﴾  َبْعـــَد 
ًرا[ للبدل  اْفَتْح[ املمـــال حالة كونك ]َقا�صِ
ًطـــا[ للني ]َواْتِبْعُه[ اأي: فتح املمال  ]َوُمو�صِّ

البـــدل،  يف  ـــول  بالطُّ اأي:   ] وَلـــنْيِ ]بالطُّ
ـــني، اأي: اقـــراأ بهمـــا معه  ـــول يف اللِّ والطُّ
ل،  ثانًيـــا، بعد اأن قراأت بالق�شـــر يف االأوَّ
ـــاين معـــه اأوال، وقويل:  ـــط يف الثَّ والتَّو�شُّ
]َيْعـــُذْب َمْنَهـــال[ الغر�ـــض منـــه التَّكملة، 

]َقلِّـــْل[ اأي: اإذا فرغـــت من وجه الفتح يف 

ْط  املمال، وما يتبعـــه قلِّله، وحينئذ ]َفو�صِّ
ِفيِهَمـــا[ اأي: يف االأمريـــن الواقعني بعده، 
اأعني: البدل واللِّني، ]َو[بعد ذلك ]ِلِليِنِه[ 
ْل  ْل َو[ بعد ذينك الوجهني ]َطوِّ فقط ]َطوِّ
ال[  ِفيِهَمـــا[ اأي: يف البـــدل واللِّني، ]َوَتَر�صَّ
اأي: اتئد وتاأنَّى، وهو من عطف الالَّزم على 
امللزوم، والق�شـــد منه التَّكملة واالإ�شـــارة 

اإىل حال التَّطويل.
ر البدل  ـــورة احلادية ع�صر: تاأخُّ ال�صُّ
ط املمال، واإليها االإ�شارة بقويل:  مع تو�شُّ

)44( �شورة البقرة )259(، وهو قوله تعاىل: ﴿اأَْو 
ُعُرو�ِشَها  َعَلى  َخاِوَيٌة  َوِهَي  َقْرَيٍة  َعَلى  َمرَّ  َكالَِّذي 
 ُ اهللَّ َفاأََماَتُه  َمْوِتَها  َبْعَد   ُ اهللَّ ِذِه  َهَ ُيْحِيي  اأَنََّى  َقاَل 
َيْوًما  َلِبْثُت  َقاَل  َلِبْثَت  َكْم  َقاَل  َبَعَثُه  ُثمَّ  َعاٍم  ِمَئَة 
اإِىَل  َفانُظْر  َعاٍم  ِمَئَة  ِبْثَت  لَّ َبل  َقاَل  َيْوٍم  َبْع�َض  اأَْو 
ِحَماِرَك  اإىَِل  َوانُظْر  ْه  َيَت�َشنَّ مَلْ  َو�َشَراِبَك  َطَعاِمَك 
َكْيَف  الِعَظاِم  اإىَِل  َوانُظْر  ا�ِض  لنَّ لِّ اآَيًة  َوِلَنْجَعَلَك 
َ َلُه َقاَل اأَْعَلُم  ا َتَبنيَّ ًما َفَلمَّ ُنن�ِشُزَها ُثمَّ َنْك�ُشوَها حَلْ
يف:  املمال   ،﴾* َقِديٌر  �َصْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   َ اهللَّ اأَنَّ 

»اأنى«، والبدل يف »ءاية«، واللِّني يف »�شيء«. 

ــْب[ مثالها قوله تعـــاىل: ﴿َواْعلَُموا اأَنَّ  ِـّ ]مَل
َمـــا َغِنْمُتـــْم ِمـــْن �َصــــْيٍء﴾ االآيــــة)45(، ]َعلَى 
ْر َياَءُه[، اأي: مماله ذا  التَّو�ِصيِط[ يف لينه ]َكرِّ
الياء، واملعنـــى اقراأ بوجهيهما، الفتح ثمَّ 
ـــط،  [ اأي: وال تو�شِّ ْر َوُمدَّ التَّقليـــل، ]َواْق�صُ
]اإَِذا َفَتْحَت[ الياء، وقويل: ]املُْبَدل[ مفعول 
به تنازع فيه كّل من اق�شر ومّد، فيجري 
يف العامـــل فيه منهما اخلالف امل�شـــهور 
بني النُّحاة، واألفه لالإطالق، ]َواإَِذا اأََمْلَت[ 
ـــٍر[ مـــن اأوجـــه البدل،  اليـــاء ]بَغـــرْيِ َق�صْ
[ وامتناع  ول، ]َفاأِْتنَيْ ط والطُّ يعني بالتَّو�شُّ
الق�شـــر علـــى االإمالة كامتناع التَّو�شـــط 
ـــط يف  علـــى الفتـــح، فقد ظهـــر اأنَّ التَّو�شُّ
ـــني هنـــا م�شـــتتبع ل�شـــيئني، كلٌّ منهما  اللِّ
م�شتتبع ل�شيئني اآخرين، كما �شبق نظريه 
ـــوُل[ يف اللِّني  ـــول يف البدل، ]َوالطُّ يف الطُّ
ـــابق ]َعلَْيِه  ْرَها[ اأي: الياء باملعنى ال�شَّ ]َكرِّ

َوَطوِّل[ اأي: البدل مع وجهي الياء.
وهـــي  ع�صـــر:  الثَّانيـــة  ـــورة  ال�صُّ
خامتتها، تاأخري البـــدل كالَّتي قبلها، مع 
عك�ض مـــا بقـــي، واإليها االإ�شـــارة بقويل: 
﴿َوَمـــا  تعـــاىل:  قولـــه  مثالهـــا  ]َملِّـــْب[، 
َيْخَفـــى َعلَـــى اهلِل ِمـــْن �َصـــْيٍء﴾ االآية)46( 
)45( �شورة االأنفال )41(، وهو قوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموْا 
�ُشوِل  َوِللرَّ ُخُم�َشُه   ِ هلِلّ َفاأَنَّ  �َصْيٍء  ن  مِّ َغِنْمُتم  ا  َ اأَنَّ
ِبيِل  ال�شَّ َواْبِن  َوامْلَ�َشاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِلِذي 
َيْوَم  َعْبِدَنا  َعَلى  اأَنَزْلَنا  َوَما   ِ ِباهللَّ اآَمنُتْم  ُكنُتْم  اإِن 
ُ َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء  ْمَعاِن َواهللَّ اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ
َقِديٌر﴾، فاللِّني يف »�شيء«، واملمال يف »القربى«، 

والبدل يف »ءامنتم«.   
)46( �شورة اإبراهيم )38 ـ 43(، وهو قوله تعاىل: 
َك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخَفى َعَلى  َنا اإِنَّ ﴿َربَّ
ْمُد  َماء * احْلَ ِ ِمن �َصْيٍء يَف االأَْر�ِض َواَل يِف ال�شَّ اهللَّ
َواإِ�ْشَحَق  اإِ�ْشَماِعيَل  اْلِكرَبِ  َعَلى  يِل  َوَهَب  الَِّذي   ِ هلِلّ
ُمِقيَم  اْجَعْلِني  َربِّ   * َعاء  الدُّ َل�َشِميُع  ي  َربِّ اإِنَّ 
َنا  َربَّ  * ُدَعاء  ْل  َوَتَقبَّ َنا  َربَّ ِتي  يَّ ُذرِّ َوِمن  اَلِة  ال�شَّ
�َشاُب  َيُقوُم احْلِ َيْوَم  َوِلْلُموؤِْمِننَي  َوِلَواِلَديَّ  اْغِفْر يِل 
ا  َ امِلُوَن اإِنَّ ا َيْعَمُل الظَّ َ َغاِفاًل َعمَّ �َشَبَّ اهللَّ * َواَل حَتْ
اُر * ُمْهِطِعنَي  ُرُهْم ِلَيْوٍم َت�ْشَخ�ُض ِفيِه االأَْب�شَ ُيوؤَخِّ
ُمْقِنِعي ُرُءو�ِصِهْم اَل َيْرَتدُّ اإَِلْيِهْم َطْرُفُهْم َواأَْفِئَدُتُهْم 
»�شيء«،  يف  واللِّني  »يخفى«،  يف  املمال   * َهَواء 
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]بَفْتـــٍح[ يف املمـــال اأوال ]َمْعُه َوْجَهـــا ِليِنِه[ 
ول، ]َواْمُدْد[ البدل ]ِلَثاٍن[  ـــط والطُّ التَّو�شُّ
ـــول،  مـــن الوجهـــني املذكوريـــن اأي: الطُّ
ط،  ـ[ـه ]لأَوَّل[ منهما اأي: التَّو�شُّ َرنَّ ]َواْق�صُ

م يف املو�شـــعني  واألفـــه لالإطـــالق، والـــالَّ
للتَّعليـــل، اأو مبعنى عنـــد، ]َواأَِمـــْل[ املمال 
 ] ْط[ لينه اأوال، ]َواأِْتنَيَّ ثانًيا، وحينئذ ]َفَو�صِّ
اأي:  ]ِبْثِلـــِه[  البـــدل،  اأوجـــه  مـــن  معـــه 
ـــوِل َواْمـــُدْد[ لينه ثانًيا،  بالتَّو�شـــِط ]َوالطُّ
ه،  ال[ ملدِّ [ البـــدل ]ُمَكمِّ وحينئذ ]َفاْمُدَدنَّ
بالفـــاء اإىل احلـــدِّ الَّذي يـــراه، وفيه من 
اأنواع البديع ح�شن االختتام، وهو اأن يوؤتى 

اآخر الكالم مبا يوؤذن باخلتم واالإكمال.
د، وعلى  دنا حممَّ و�شلَّى اهلل على �شيِّ

اآله و�شحبه و�شلم.

   

ُفه �شـــعيب  وقد فـــرغ مـــن تعليقه موؤلِّ
ابـــن اإ�شـــماعيل الكيـــايل املقيـــم يومئـــذ 
ـــغرى، يوم الثُّالثاء منت�شف  باأدلب ال�شُّ
�شـــهر رجب الفرد، �شنة اإحدى وخم�شني 

ومائة واألف. 

                                 

نص المنظومة

                  
َطْن َفَو�شِّ ِويـِل  الطَّ َغــرِي  َعـَلى  بالًّ 

 

ُه َمــدَّ ــْث  ــلِّ َث ــيــِط  الــّتــو�ــشِ ــَع  ـــ َم ــا  ــبًّ َل

 

ال َو�َشطت  َواإِن  َفاْفَتْح  َرنَّ  اْق�شُ ِبَّ 

 

ال َوَطـوِّ َرنَّ  اْق�شُ الَفتِح  َعـَلى  ا  ِمبَّ

 

ِتـــَيـــا ــلٍّ َفـــــــاأْ ــُك ـــ ـــ ـــى ُكـــــلٍّ ِب ـــَل ـــمَّ َع ــــ ِل

 

َواْفَتَحْن ـْط  َو�شِّ َمْعُه  ـٍر  ِبَق�شْ َبلِّْم 

 

َوْلُتِمْل َواْفَتْح  َمْعُه  ْط  َو�شِّ ـوُل  والطُّ

 

ـَطْن َوَو�شِّ اْفَتَحنَّ  ِر  الَق�شْ َمَع  ْل  مَبِّ

 

ِكَلْيِهَما َمْعُه  الَياِء  َوْجَها  ـوُل  والطُّ

 

ه َمــدَّ ــث  ــلِّ ـــ َث ــطــت  َو�ــشَّ اإَّذا  ـــْم  َلـــبِّ

 

اإِن َّــد  َوُمـــ ِفيِه  الــَوْجــَهــاِن  اِلـُث  َوالثَّ

 

ـًطا َوُمَو�شِّ ًرا  َقا�شِ اْفَتـْح  ِبــِه  ْل  َمبِّ

 

َوِلِليِنـِه ِفـــــيــِهــَمــا  ــْط  ـــ َفــو�ــشِّ ــْل  ــلِّ ـــ َق

 

َيـــاَءُه ْر  ــرِّ ـــ َك ْو�ِشيـِط  التَّ َعــَلــى  ـــْب  مَلِّ

 

َفاأِْتني ـٍر  َق�شْ ِبَغـرْيِ  اأََمـــــْلــَت  َواإَِذا 

 

ِليِنـِه ــا  ــَه َوْجـــ ــُه  ــْع َم ِبــَفــْتـــــٍح  ــْب  ــلِّ َم

 

ْثِلــِه مِبِ َواأِتــــــنَيَّ  ـــــْط  َوَو�ــشِّ ـــْل  ــــ َواأَِم

 

ال ُمَطـوَّ ــدَّ  ـــ ُم ـــمَّ  ُث ــْط  ـــ َو�ــشِّ ــِه  ــي ــَل َوَع

 

ال َو�ِشَواُه  ُخْذ  وَل  الطُّ َمْعُه  والُطوُل 

 

ـال ُمَرتِّ َمـــــَددت  اإِن  ــْل  ــلِّ َوَق ــْح  ــَت َواْف

 

َر َفاْمَنْع َواْحُظال َواإَِذا اأََمـْلَت الَق�شْ

 

َيْعِدال َلــن  َهـَكَذا  ــْجــِري  َي والَعك�ُض 

 

ُمَقلِّـال ــَطــنَّ  َو�ــشِّ ـــــِط  ــَو�ــشُّ الــتَّ ــَع  ـــ َوَم

 

اأَْطـَوال ا  َمدًّ الَوْجَهنِي  َمَع  َواْعِطْف 

 

َواْعـــِدال ِط  َو�شُّ للتَّ ـــــْط  َوَو�ــشِّ ــْل  ـــ َواأَِم

 

َتـال َمــن  َتْتَبْع  َمْعُه  ْل  َوَطـــوِّ ـْط  َو�شِّ

 

َقلِّال ـَط  والتَّو�شُّ اْفَتح  ِره  َق�شْ َمـَع 

 

اأُْعِمـال ِفيِه  الَيـاِء  َوَوْجــَهــا  ـــُدْد  مَتْ

 

َمنَهال َيــْعــُذْب  ـوَلنْيِ  بالطُّ َواْتِبْعـُه 

 

ـال َوَتَر�شَّ ِفيِهـَما  ْل  َوَطـــــوِّ ْل  َطـــــوِّ

 

املُْبَدال َفَتْحَت  اإَِذا  َوُمـدَّ  ْر  َواْقـ�شُ

 

ال َوَطـوِّ ــْيــِه  َعــَل ــا  ْرَه ــرِّ ـــ َك ــوُل  ـــ والــطُّ

 

ال وَّ اِلأَ ــَرنَّ  ـــ َواْقــ�ــشُ ِلــَثـــــاٍن  ـــُدْد  َواْمــــ

 

ـال َفــاْمــُدَدنَّ ُمَكمِّ َواْمـــُدْد  ــوِل  َوالــطُّ
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سير األعالم

ممد رحيل
 1 اإمام خطيب ـ مع�شكر

6 قوله:)1(
وثاين ال�صروط يف الآداب

وهو اليقيـن دونـما ارتياب

7 مو�شع اخللل يف ال�شطر االأول:
وهـــو يف الياء مـــن قوله: »وثـــاين« فاإنها 
اأول  يف  عندنـــا  يكـــون  وبالتـــايل  م�شـــددة، 
البيـــت وتد جمموع؛ وهو قوله: »وثا«، ثم وتد 

مفروق)2( وهو قوله »ين« فيختل الوزن.
فينبغي اأن ي�شـــتبدل الوتد املفروق بوتد 

جمموع.
7 ولو قال:

»ثـــم الـــذي مـــن بعـــد يف االآداب«؛ لـــكان 
8 8 8اأ�شبك واأح�شن.

6 قوله يف البيت ال�شابع:
وعن اأبي هريرة يف ال�صحيح

لـمـ�صــلــم بـلـــفـظــه الـ�صـريـح
)1( وهو نظم ن�شر يف العدد )17(.

)2( الوتد املجموع: متحركان ف�شاكن، والوتد املفروق حرف 
متحرك ف�شاكن فمتحرك.

7 مو�شع اخللل:
يف قولـــه: »هريـــرة« ففيها وتـــد جمموع 

»هريـ« وبعدها وتد مفروق؛ فيختل الوزن.
فينبغي اأن ُي�شتبدل بوتد جمموع.

ـــحيح«؛  ُن ال�شَّ 7 ولـــو قـــال: »دليله مـــدوَّ
الأ�شاب الوزن ال�شحيح.

وقوله:

7 »مل�شـــلم« مـــن اجلـــوازات، ولـــو قـــال 
»يف م�شـــلم«؛ الأتـــى باالأ�شـــل وا�شـــتغنى عن 

8 8 8اجلوازات.
6 قوله:

وثالث هو االإخال�ض قادر
دليله لـدى الن�شـــاء يجري

7 مو�شع اخللل:
يف قوله: »هو االإخال�ض« فيكون عندنا وتد 

جمموع »ُهَو ْلـ« ووتد مفروق: »اإخال�ض«.

هذه تعقبات لطاف، على نظم االأخ الفا�شل حممد طالبي ل�شروط )ال اإله اإال اهلل()1(.
وهي تعقبات من جهة ال�شناعة ال�شعرية، ال من جهة امل�شمون.

ة. اإذ نحن وهو ـ بحمد اهلل ـ نلتقي على العقيدة ال�شلفيَّة احلقَّ

فينبغي اأن ُيجعل مكان املفروق جمموًعا.
7 ولو اأراد ترك القيِل َلَقاَل:

»ثالثها اإخال�شنا للباري«؛ لكان اأح�شن.
7 واأمـــا ال�شـــطر الثـــاين فهـــو واإن كان 
�شـــحيح الـــوزن فهو ركيـــك يف قولـــه: »لدى 
ُته  �شا ُحجَّ �شـــاء َيْجِري«، ولو قال: »ويف النِّ النِّ

8 8 8ُتَباِري« لكان اأح�شن.
6 قوله: »وعن اأبي هريرة يف البخاري«.

7 وهذا يقال فيه مثل ما قيل يف التعقب 
الثـــاين عنـــد قولـــه: »وعـــن اأبـــي هريرة يف 

ال�شحيح«.
7 ولو قال:

وفـي البخاري يا اأخا االإيثار
من اأ�شعد النا�ض لدى الغفار
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6 قوله: »ورابع �شدق لدى العوان«.
7 وزنه �شحيح؛ لكن قوله: »لدى العوان«؛ 
فلـــدى ظـــرف مـــكان لالأعيـــان احلا�شـــرة 
مة مبنيٌّ على ال�شكون يف حمل ن�شب،  املج�شَّ

تـــالزم االإ�شـــافة اإىل الظاهر نحو ﴿ڈ 
وت�شـــاف   ،]25  :h[ ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ 
اإىل ال�شـــمري فتنقلب األُفها حينئذ ياًء نحو: 
َلَدْيـــَك كتـــاب ولديـــه مـــال، اإذا كان املـــال 
، كاأن  موجوًدا، فاإن مل يكن كذلك؛ فال ي�شحُّ

تقول: لديَّ مال وهو غري حا�شر)3(.
7 والناظـــم يف منظومتنا هذه ا�شـــتعمل 
ـــمة  »لدى« يف غري االأعيان احلا�شـــرة املج�شَّ

جاء التعبري بها غري ف�شيح، بل ال ي�شح.
7 وقـــد كان يغنيه اأن يقـــول: »رابعها يف 

8 8 8�شورة العوان«.
6 قوله: »و�شرٌط خام�ض هو القبول«.

7 مو�شع اخللل فيه:
قولـــه: »و�شـــرط خام�ـــض« جـــاء بالوتـــد 

املجموع »و�شر« بالوتد املفروق »ط خا«.
7 وكان الواجب اأن ياأتي بالوتد املجموع 

بدل املفروق حتى ال ينك�شر الوزن.
7 ويف ت�شحيحه يقال: »خام�شها يلي هو 

8 8 8القبول«.
6 قوله: »ومن لقمان علمه يفاد«.

7 مو�شع اخللل:
يف قولـــه: »ومن لقمان«؛ اأتـــى باملفروق: 

»لقما« بعد الوتد املجموع.
7 وهـــو ال ي�شـــح يف الرجـــز، وال هو من 
علي  د.  تاأليف  العربي«  النحو  يف  الوايف  »املجمع   )3(
بينهما  با�شراك  جميل  ويو�شف  احلمد  توفيق 
بنغازي/ط1  اآ  الوطنية  الكتب  دار  )�ض277( ط. 

)ت1992م(.

اجلوازات.
7 واإذ اأعـــوزه اللفـــظ كان ي�شـــتطيع اأن 
يخـــرج دليـــل االنقيـــاد مـــن �شـــورة البقرة، 
فيقول: »من �شـــورة العوان ي�شـــتفاد«، وذلك 

اإ�شـــارة اإىل قوله �شـــبحانه: ﴿ی ی ی 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
خت﴾  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

.]^\[8 8 8
6 قوله: »كفر بكل ند للديان«.

7 ومو�شع اخللل:
يف قولـــه: »بكل نـــد للديان« اأتـــى بالوتد 
املجمـــوع يف قوله: »بكل لـ نـــد« ثم باملفروق: 
»دن لددييـــان« بالكتابـــة العرو�شـــية، وفـــك 

الت�شديد وَكْتِب التنوين.
7 وكان عليـــه اأن ياأتـــي باملجمـــوع بـــدل 

املفروق.
7 كقولنا يف ت�شحيح هذا ال�شطر: »كفٌر 

8 8 8بكلِّ ما �شوى الرحمان«.
ول«. اه �شلَّم الُو�شُ 6 قوله: »وقد �شمَّ

اه«. 7 ومو�شع اخللل فيه عند قوله: »�شمَّ
7 هـــذا وتٌد مفـــروق بعد جممـــوع »وقد 

�شمماه«.
وكل اأخطائه يف هـــذه املنظومة من هذا 

النوع.
وقال هـــذا البيت االأخري حُمـــاكاة لقول 
احلكمـــي: »�شـــميته ب�شـــلم الو�شـــول«، فاأتي 
فيه باملجموع بعد املجموع فاأ�شـــاب، ولو قال 
َمُه ب�شلَّم الو�شول« ملا اختل الوزن،  اأخونا: »َو�شَّ

م« تفعُّل من الو�شم وهي العالمة. 8 8 8و»و�شَّ

6 قوله:
واحلمد للـقـوي لنـتـهـــــــــاء

كمــا �صــمــيــته عنـــد ابتــــداء

7 ال�شـــطر االأول �شـــحيح الـــوزن اإال اأنه 
عدى االنتهاء بالالم التعليلية.

ى بـ»علـــى« كما فعل  وال�شـــواب اأن يعـــدَّ
احلكمي: »واحلمد هلل على انتهائي«.

7 واأما ال�شطر الثاين؛ فاأتى فيه باملفروق 
بعد املجموع كعادته وقد مر التنبيه عليه)4(.

7 وت�شحيح البيت اأن يقال:
اأحمده جلَّ على االإكمال

8 8 8كما حمدت يف ابتداء القال
هذا ما اأردت التنبيه عليه.

علـــى  طالبـــي  حممـــد  اأخانـــا  واأ�شـــكر 
هـــذا النظـــم الذي نظـــم فيه �شـــروط كلمة 

التوحيد.
وهـــذا يدل علـــى اهتمامه بهذا االأ�شـــل 

الذي اتفقت عليه دعوة االأنبياء والر�شل.
رفت  وال �شك اأن التوحيد هو اأغلى ما �شُ
له الهمم، وو�شـــل به العباد اإىل القمم، وهو 
حق اهلل على العبيد، من جاء به فقد �شـــلك 
الطريق الر�شـــيد، ومـــن اأعر�ض عنه وتوىل، 

فقد هلك وخ�شر.
قال تعاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

.]a\[ ﴾8 8 8ڈ ڈ ژ
واحلمـــد هلل رب العاملـــني، و�شـــلى اهلل 
و�شـــلم علـــى نبينـــا حممـــد واآلـــه و�شـــحبه 

اأجمعني.

)4( ومنه قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ 
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قضايا تربوية

د/�صعود الدعجان
1 ع�شو هيئة التدري�ض بكلية الدعوة واأ�شول الدين باجلامعة االإ�شالمية باملدينة النبوية

اعرفوا أنسابكم..
تصلوا أرحامكم

فاق، والتَّحذير من االختالف واالفراق، قال �شبحانه: ﴿ٿ ٿ ٹ  عوة اإىل االجتماع واالتِّ اإنَّ ِمْن اأهداف االإ�شالم وقواعده العظيمة: الدَّ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڍ ڌ﴾ ]\_[.
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جلَّ  فقال  ق،  والتَّفرُّ االختالف  على  بالعذاب  د  وتوعَّ
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  وعال: 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]\_[.
وقبائل  �شعوًبا  ا�ض  النَّ جعل  اأن  اهلل  حكمة  واقت�شت 

ليتعارفوا ويتاآلفوا؛ فقال تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]¯: 13[.

يكون  ا  اإنَّ والقبائل  عوب  ال�شُّ بني  التَّفا�شل  اأنَّ  واأخرب 
﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  �شبحانه:  قال  بالتَّقوى حيث 

ڎ﴾ ]¯: 13[.
اإِنَّ  اأََل  النَّا�ُص!  َها  اأَيُّ »َيا  بقوله:   ˝ بيُّ  النَّ د ذلك  واأكَّ
َعلَى  ِلَعَرِبيٍّ  َل  َف�صْ َل  اأََل  َواِحٌد  اأََباُكْم  َواإِنَّ  َواِحٌد،  َربَُّكْم 
اأَْعَجِميٍّ َوَل ِلَعَجِميٍّ َعلَى َعَرِبيٍّ َوَل لأَْحَمَر َعلَى اأَ�ْصَوَد َوَل 

اأَ�ْصَوَد َعلَى اأَْحَمَر اإِلَّ بالتَّْقَوى«)1(.
 ،” ا�ض كلَّهم يرجعون اإىل اآدم  ˝ اأنَّ النَّ واأخرب 
ر من االفتخار  اب، وبناًء على ذلك حذَّ واآدم خملوق من الرُّ
َعْنُكْم  اأَْذَهَب  َقْد  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  »اإِنَّ   :˝ فقال  باالآباء؛ 
َوَفاِجٌر  َتِقيٌّ  ُموؤِْمٌن  بالآَباِء،  َوَفْخَرَها  ِة  اجَلاِهِليَّ ُعبِّيََّة 

)1( حديث �شحيح، رواه اأحمد )2389( وغريه.
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ەئ ەئ وئ وئ  ى ائ ائ 
.]s\[ ﴾ۇئ

اأَ بِه َعَمُلُه َلْ ُي�ْصِرْع  ˝: »َمْن بطَّ وقال 
بِه َن�َصُبُه«)6(.

�شب  النَّ يف  عن  الطَّ جعل   ˝ ه  اإنَّ بل 
الكفر، وذلك بقوله: »اْثَنَتاِن يف  اأعمال  من 
النَّ�َصِب  يف  ْعُن  الطَّ ُكْفٌر:  بِهْم  ُهَما  النَّا�ِص 

َوالنَِّياَحُة َعلَى املَيِِّت«)7(.
بلونه  غريه  يعريِّ  الَّذي  امل�شلم  وو�شف 
عندما  وذلك  اجلاهليَّة  �شفات  ِمْن  فيه  اأنَّ 
ه فقال  ˙ باأمِّ ˙ بالاًل  َعريَّ اأبو ذر 
ر�شول  ذلك  بلغ  ا  فلمَّ وداء!  ال�شَّ ابن  يا  له: 
ِفيَك  اْمُروؤٌ  »اإِنََّك  له:  وقال  زجره   ˝ اهلل 

ٌة«)8(. َجاِهِليَّ
لـعـمـرك مـا االإنـ�شــــــان اإالَّ بدينه

�شب كاالً على النَّ فال ترك التَّقوى اتِّ
فقد رفع االإ�شالم �شـلـمــان فــار�ض

�شيَب اأبا لهب     وقد و�شع الـ�شرك النَّ
فال ينبغي اأن يكون الق�شد من اال�شتغال 
ب له؛ الأنَّ ذلك  �شب التَّفاخر به والتَّع�شُّ بالنَّ
بيُّ  النَّ عنها  نهى  الَّتي  ة  اجلاهليَّ اأعمال  من 
يَّة  ُعمِّ َراَيٍة  َت  َتْ ُقِتَل  »َمْن  بقوله:   ˝
َفِقْتلٌَة  ًة،  َع�َصِبيَّ ُر  َيْن�صُ اأَْو  ًة  َع�َصِبيَّ َيْدُعو 

ٌة«)9(. َجاِهِليَّ
التَّوا�شل  الق�شد  يكون  اأن  ينبغي  ا  واإنَّ
ن�شبهم  يتَّ�شل  الَّذين  العمومة  اأبناء  بني 
الهدف  هو  هذا  اإنَّ  حيث  الواحدة  بالقبيلة 
االأ�شمى واالأمر العظيم الَّذي من اأجله رغب 
�شب، ومعرفته  ˝، ودعا اإىل تعلُّم النَّ بيُّ  النَّ
»اْعِرُفوا   :˝ قال   حم،  الرَّ �شلة  وهو  اأال 

ُلوا اأَْرَحاَمُكْم«)10(. اأَْن�َصاَبُكْم َت�صِ

)6( رواه م�شلم )2699(.
)7( رواه م�شلم )67(.

6050( وم�شلم )1661(  )8(  رواه البخاري )30، 
وغريه.

)9( رواه م�شلم )1850(.
)10( حديث �شحيح، اأخرجه احلاكم )161/4( وغريه.

اآَدَم َواآَدُم ِمْن ُتَراٍب، َلَيَدَعنَّ  ، اأَْنُتْم َبُنو  �َصِقيٌّ
ِمْن  َفْحٌم  ُهْم  ا  َ اإِنَّ ِباأَْقَواٍم  َفْخَرُهْم  ِرَجاٌل 
اأَْهَوَن َعلَى اهلِل ِمَن  اأَْو َلَيُكوَننَّ  َفْحِم َجَهنََّم 
.)2(» النَِّتِ باأَْنِفَها  َتْدَفُع  الَِّتي  اجِلْعالِن 
َلْي�َصْت  َهِذِه  اأَْن�َصاَبُكْم  »اإِنَّ   :˝ وقال 
َطفُّ  اآَدَم  َوَلُد  اأَْنُتْم  ا  َ َواإِنَّ اأََحٍد،  َعلَى  ب�صَباّب 
اأََحٍد  َعلَى  لأََحٍد  َلْي�َص  لَوؤُُه،   مَتْ َلْ  اِع  ال�صَّ
ُجِل  اِلٍح، َح�ْصُب الرَّ ٌل اإِلَّ بالِديِن، اأَْو َعَمٍل �صَ َف�صْ

ا َبِخياًل َجَباًنا«)3(. اأَْن َيُكوَن َفاِح�ًصا َبِذيَّ
َكَطفِّ  اَء  َوَحوَّ لآَدَم  »النَّا�ُص  رواية:  ويف 
َعْن  َي�ْصاأَُلُكْم  َل  اهلَل  اإِنَّ  لَوؤُوُه،  َيْ َلْ  اِع  ال�صَّ
الِقَياَمِة:  َيْوَم  اأَْن�َصابُكْم  َعْن  َوَل  اأَْح�َصاِبُكْم 

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾«)4(.
ا�ض من جهة التَّمثيل اأكَفاء النَّ

اأبـوهــم اآدم واالأم حـــــــــــــــــواء
اإن كان لهم يف اأ�شلهم �شرف

يتفــــاخرون به فالطني والـماء
ريف وحده من غري  �شب ال�شَّ ولو كان النَّ
 ˝ بيِّ  النَّ قرابة  لنفع  �شاحبه  ينفع  تقوى 
بالعذاب  دوا  وُتُوعِّ الكفر  على  كانوا  الَّذين 
بيِّ  ديد كاأبي لهب واأبي طالب اأعمام النَّ ال�شَّ
رهم  وحذَّ قرابته  خاطب   ˝ ه  اإنَّ بل   ،˝
العمل  وترك  �شب  النَّ على  االعتماد  من 
َعْنُكْم  اأُْغِني  َل  مناف!  َعْبِد  َبِني  »َيا  فقال: 
ِلِب َل  ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َيا َعبَّا�ُص بَن َعْبِد املُطَّ
َة  ِفيَُّة عمَّ َوَيا �صَ اهلِل �صيًئا،  ِمَن  َعْنَك  اأُْغِني 
ُر�ُصوِل اهلِل! َل اأُْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َوَيا 
َفاِطَمُة بْنَت َر�ُصوِل اهلِل! �َصِليِني َما �ِصْئِت ِمْن 

َمايِل َل اأُْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل �َصْيًئا«)5(.
ينفع  ال  عمل  غري  من  وحده  �شب  فالنَّ

�شاحبه عند اهلل، قال تعاىل: ﴿ې ې ى 

والرمذي   )5116( داود  اأبو  رواه  ح�شن،  حديث   )2(
.)3955(

)3( حديث �شحيح، رواه اأحمد )17313(.
)4( رواه ابن جرير يف »تف�شريه« )387/21(.

وم�شلم   )4771  ،2753( البخاري  عليه:  متَّفق   )5(
.)206(

حم واجبة على كلِّ م�شلم يوؤجر  و�شلة الرَّ
نيا  الدُّ يف  عليها  ويجازى  االآخرة  يف  عليها 
ة االأهل وكرثة املال وطول العمر، قال  مبحبَّ
بِه  ُلوَن  َت�صِ َما  اأَْن�َصابُكْم  ِمْن  »َتَعلَُّموا   :˝
بٌَّة يف الأَْهِل  ِحِم َمَ لََة الرَّ نَّ �صِ اأَْرَحاَمُكْم َفاإِ

اٌة يف املَاِل َمْن�َصاأٌَة يف الأََثِر«)11(. ََمْثَ
ويف املقابل ليحذر امل�شلم من التَّق�شري 
فاإنَّ  القطيعة،  يف  والوقوع  حم  الرَّ �شلة  يف 
يعجل  الَّتي  نوب  الذُّ كبائر  من  يعترب  ذلك 
عذاب  قبل  نيا  الدُّ يف  العقوبة  ل�شاحبها 
ِمْن  »َما   :˝ قال  يتب،  مل  اإذا  االآخرة 
َل اهلُل ِل�َصاِحِبِه الُعُقوَبَة  َذْنٍب اأَْجَدر اأَْن ُيَعجِّ
ِمَن  الآِخَرِة،  َلُه يف  ِخُر  َيدَّ َما  َمَع  ْنَيا  الدُّ يف 

ِحِم«)12(.  الَبْغِي َوَقِطيَعِة الرَّ
جاءت  نيا  الدُّ يف  لة  املعجَّ العقوبة  وهذه 

لة كما ياأتي: ة مف�شَّ نَّ يف القراآن وال�شُّ
للعنة  ا�شتحقاقه  العقوبات:  هذه  ل  اأوَّ ـ 
مم وعمى الب�شر، قال تعاىل:  اهلل مع ال�شَّ

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڑ ک ک ک﴾ ]\¬[.
يقطع  تعاىل  اهلل  اأنَّ  الثَّانية:  العقوبة  ـ 
 :˝ لة بينه وبني من يقطع رحمه، قال  ال�شِّ
ْحَمُن َواأََنا َخلَْقُت  »َقاَل اهلُل عز وجل: اأََنا الرَّ
َفَمْن  ا�ْصِمي،  ِمِن  َلَها  َوا�ْصَتَقْقُت  ِحَم،  الرَّ

ْلُتُه َوَمْن َقَطَعَها بتته«)13(. لََها َو�صَ َو�صَ
ه  لة بني العبد وربِّ ومن لوازم قطع ال�شِّ

ه اإذا دعا فاإنَّ اهلل ال ي�شتجيب له. اأنَّ
 :˝ قال  ار،  النَّ بدخول  د  متوعَّ اأنَّه  ـ 
قاطع  اأي  َقاِطٌع«)14(،  اجَلنََّة  َيْدُخُل  »َل 
واأحمد   )1979( الرمذي  رواه  �شحيح،  حديث   )11(

.)8868(
 )4906( واأبوداود   )2511( الرمذي  رواه   )12(

حه االألباين. و�شحَّ
)1694( داود  واأبو   )2031( الرمذي  رواه   )13(

والرغيب«  الرهيب  »�شحيح  يف  االألباين  و�شححه 
.)2528(

)14( رواه البخاري )5984( وم�شلم )2556(.
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ي مل اأ�شال عنه، واإن زارتي زرته واإن مل  عنِّ
ُل  ˝: »َلْي�َص الَوا�صِ يزرين مل اأزره، لقوله 
ُقِطَعْت  اإَِذا  الَِّذي  ُل  الَوا�صِ َوَلِكِن  ِبامْلَُكاِفِئ، 

لََها«)18(. َرِحُمُه َو�صَ
للم�شلم  وظهرًيا  معيًنا  اهلل  جعل  وقد 
يقطعونه،  اأنَّهم  مع  اأرحامه  ي�شل  الَّذي 
يا  فقال:   ˝ بيِّ  النَّ اإىل  رجٌل  جاء  فقد 
ُلهم ويقطعوين،  ر�شول اهلل! اإنَّ يل قرابة اأَ�شِ
عنهم  واأحلم   ، اإيلَّ وي�شيئون  اإليهم  واأح�شن 
َكَما  ُكْنَت  »َلِئْن   :˝ فقال  ؟  عليَّ ويجهلون 
، َوَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن  ُهُم امْلَلَّ ا ُت�ِصفُّ َ ُقلت َفَكاأَنَّ

اهلِل َظِهرٌي َعلَْيِهْم َما ُدْمَت َعلَى َذِلَك«)19(. 
بني  االإ�شالح  يف  عي  ال�شَّ ينبغي  اأنَّه  كما 
وجه  على  االأقارب  وبني  عموًما  امل�شلمني 
االأجر  من  االإ�شالح  يف  ملا  اخل�شو�ض؛ 
يام  الة وال�شِّ العظيم الَّذي يف�شل على ال�شَّ
دقة، وملا يف اخل�شومة والقطيعة من  وال�شَّ
 :˝ قال  ين  الدِّ على  العظيمة  املفا�شد 
َياِم  ال�صِّ َدَرَجِة  ِمْن  َل  باأَْف�صَ ُكْم  اأُْخرِبُ »اأََل 
قال:  بلى؟!  قالوا:  َدَقِة؟«  َوال�صَّ اَلِة  َوال�صَّ
الَبنْيِ  َذاِت  َف�َصاَد  َفاإنَّ   ، الَبنْيِ َذاِت  اَلُح  »اإِ�صْ

ِهَي احَلاِلَقُة«)20(.
 ˝ بيُّ  النَّ اأجاز  االإ�شالح  ة  والأهميَّ
م،  حمرَّ الكذب  اأنَّ  مع  يكذب  اأن  للم�شلح 
لََح َبنْيَ النَّا�ِص  فقال: »َلْي�َص بالَكاِذِب َمْن اأَ�صْ

ا«)21(. ى َخرْيً ا اأَْو َنَ َفَقاَل َخرْيً
اأ�شاأل اهلل ـ جلَّ وعال ـ باأ�شمائه احل�شنى 
امل�شلمني،  اأحوال  ي�شلح  اأن  العال  و�شفاته 
رهم  يب�شِّ واأن  قلوبهم،  بني  يوؤلِّف  واأن 
يغفر  واأن  بيل،  ال�شَّ �شواء  ويهديهم  بدينهم، 

ئاتنا. لنا ويرحمنا، ويتجاوز عن �شيِّ
نا  نبيِّ على  وبارك  و�شلَّم  اهلل  و�شلَّى 

د وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. حممَّ
)18( رواه البخاري )5991(.

)19( رواه م�شلم )2558(.
 )4919( داود  واأبو   )2509( الرمذي  رواه   )20(
حه االألباين يف »�شحيح الرغيب« )2814(. و�شحَّ

يف  االألباين  و�شححه   )4920( داود  اأبو  رواه   )21(
»�شحيح الرغيب« )2815(.

ة اأنَّه ال  رحم، ولي�ض معنى عدم دخول اجلنَّ
ار ويخلد فيها،  يدخلها اأبًدا، واأنَّه يدخل النَّ
ل من  ة مع اأوَّ ا املق�شود اأنَّه ال يدخل اجلنَّ اإنَّ
ب على قدر ذنبه ثمَّ يخرج  ا يعذَّ يدخلها، واإنَّ
ة واجلماعة يف  نَّ منها، وهذا معتقد اأهل ال�شُّ
نوب عموًما، وهو اأنَّ اأ�شحابها اإذا  كبائر الذُّ
ماتوا من غري توبة فاإنَّهم حتت م�شيئة اهلل، 
اإن �شاء عفا عنهم برحمته وف�شله واأدخلهم 
بهم يف  ة من غري عذاب، واإن �شاء عذَّ اجلنَّ
يخرجهم  ثمَّ  ذنوبهم  قدر  على  بعدله  ار  النَّ
ة،  اجلنَّ فيدخلهم  افعني  ال�شَّ ب�شفاعة  منها 

فهذا معنى قوله: »َل َيْدُخُل اجَلنََّة َقاِطٌع«.

ابعة: عدم قبول عمل القاطع. ـ العقوبة الرَّ
˝: »اإِنَّ اأَْعَماَل َبِني اآَدَم ُتْعَر�ُص ُكلَّ  قال 
َخِمي�ٍص َلْيلََة اجُلُمَعِة َفاَل َيْقَبُل َعَمَل َقاِطِع 
َرِحٍم«)15( ، ويف رواية: »ُتْعَر�ُص اأَْعَماُل الِعَباِد 
ِلُكلِّ  َفُيْغَفُر  اخَلِمي�ِص  َوَيْوَم  اِلْثَننْيِ  َيْوَم 
َرُجاًل  اإِلَّ  �َصْيًئا  باهلِل  ُي�ْصِرُك  َل  ُم�ْصِلٍم  َعْبٍد 
َفُيَقاُل:  �َصْحَناُء،  اأَِخيِه  َوَبنْيَ  َبْيَنُه  َكاَنْت 
اْنُظُروا  َطِلَحا،  َي�صْ َحتَّى  َهَذْيِن  اْنُظُروا 
َطِلَحا، اْنُظُروا َهَذْيِن َحتَّى  َهَذْيِن َحتَّى َي�صْ

َطِلَحا«)16(. َي�صْ
بني  التَّهاجر  م  حرَّ تعاىل  اهلل  اإنَّ  بل 
امل�شلم وبني اأخيه الَّذي لي�ض بينهما قرابة، 
˝: »َل َيِحلُّ مِلُ�ْصِلٍم اأَْن َيْهُجَر  وذلك بقوله 
ذلك  على  زاد  فاإذا  َثاَلٍث«)17(،  َفْوَق  اأََخاُه 
˝: »َمْن  وبلغ �شنة فكاأنَّه �شفك دمه، قال 
رواه  َدِمِه«  َك�َصْفِك  َفُهَو  �َصَنًة  اأََخاُه  َهَجَر 
يف  االألباينُّ  حه  و�شحَّ  )4915( داود  اأبو 

غيب« )2762(.   »�شحيح الرَّ
لة ال تكون  وال بدَّ من التَّنبيه اإىل اأنَّ ال�شِّ
�شلة  عن  امل�شلم  يقول  ال  اأي:  باملجازاة، 
ي �شاألت عنه، واإن مل ي�شاأل  قريبه اإْن �شاأل عنِّ
واإ�شناده   )10272( »امل�شند«  يف  اأحمد  رواه   )15(

�شحيح واأ�شله يف م�شلم.
)16( رواه م�شلم )2565(.

)17( رواه البخاري )6237( وم�شلم )2560(.



ألفاظ ومفاهيم في الميزان

ال�صنة الرابعة ـ العدد التا�صع ع�صر: ربيع الأول/ربيع الثاين 1431هـ املوافق لـ مار�ص/اأفريل 2010م56

عز الدين رم�صاين
 1 رئي�ض التحرير

منزلة الدعاء وفضله
اعات واأنفع القربات، وهو  عاء من اأجلِّ العبادات واأعظم الطَّ الدُّ
زاد املوؤمنني املتَّقني، وعنوان التَّذلُّل واخل�شـــوع لربِّ العاملني، نوَّهت 
ـــرعيَّة، وبيَّنت مكانته وف�شله وعظم �شاأنه، واأمرت  به النُّ�شو�ض ال�شَّ
اه اهلل  رت من تركه واال�شـــتكبار عنه، وقد �شـــمَّ بـــه وحثَّت عليه، وحذَّ

يف القـــراآن عبادة يف اأكرث من اآية، كقوله �شـــبحانه ﴿ڀ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

اه ديًنـــا كمـــا يف قولـــه جـــّل  ڤ ڤ﴾ ]\¥[، و�شـــمَّ
وعـــال: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]¥: 14[، 

َعاُء ُهـــَو الِعَبـــاَدُة«، ثمَّ  ˝: »الدُّ بـــيُّ  وقال النَّ
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ﴿ : قـــراأ

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ٹ ڤ ڤ﴾«)1(.

˝: »َلْي�َص �َصْيء اأَْكَرم  ا  وقال اأي�شً
َعاِء«)2(. َعلَى اهلِل َتَعاىل ِمَن الدُّ

ا  فهذه النُّ�شو�ض وغريها كثري ممَّ
عـــاء تـــدلُّ على كرمه  ورد يف �شـــاأن الدُّ

ـــه ميّثل لبَّ  وعظـــم منزلته عنـــد اهلل، واأنَّ
العبادة وروحها، والعبادة هي الغاية الَّتي خلق 

اخللق الأجلها واأوجدوا لتحقيقها)3(.

)1( الرمذي )3247(، و�شححه االألباين يف »�شحيح االأدب املفرد« )1757(.
)2( الرمذي )3370( وابن ماجه )3829(، وح�شنه االألباين يف »�شحيح الرمذي«.

)3( »فقه االأدعية واالأذكار« لعبد الرزاق البدر بت�شرف.

االعتداء في
 مفهومه..

 اأنواعه..

 اأمثلته..

عاء معنى االعتداء في الدُّ
يء وتقّدٌم ملا ينبغي اأن  االعتداء مبفهومه العام هو »جتاوٌز يف ال�شَّ
ي: جتاوز ما ينبغي اأن ُيقت�شر عليه، واالعتداء  يقت�شـــر عليه، والتَّعدِّ

م�شتقٌّ من العدوان«)4(.
عاء، فقد تقاربـــت اأقوال اأهل  ـــا معنى االعتـــداء املتعلِّق بالدُّ واأمَّ
ه عند تف�شـــريهم لقول اهلل تعاىل:  العلـــم يف بيانه وذكر حدِّ

.]c\[ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿
»تف�شـــريه«  يف   : جريـــر  ابـــن  فقـــال 
مـــن  يحـــبُّ  ال  كـــم  ربَّ »اإنَّ   :)207/8(
ه لعباده يف  ه الَّذي حدَّ اعتدى فتجاوز حدَّ
ه ورفعه �شـــوته فوق  دعائه وم�شـــاألته ربَّ
اه  احلـــدِّ الَّذي حـــدَّ لهم يف دعائهـــم اإيَّ

وم�شاألتهم ويف غري ذلك من االأمور«. 
وقـــال بكر بن عبـــد اهلل اأبو زيد يف 
و42(:  )�ـــض41  عـــاء«  الدُّ »ت�شـــحيح 
عاء هو جتـــاوز احلدِّ الَّذي  »واالعتـــداء يف الدُّ
عاء من اخللل بح�شـــب ما  ر فيه، فيح�شـــل يف الدُّ ـــرع املطهَّ ه ال�شَّ حدَّ
ـــرك وو�شـــائله، من البدع  ًة و�شـــعًفا، من ال�شِّ يح�شـــل من التَّجاوز قوَّ

واملحدثات«.

)4( »معجم مقايي�ض اللغة« )349/4( بت�شرف.
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عاء حكم االعتداء في الدُّ
: يف  قال �شـــيخ االإ�شـــالم ابـــن تيمية 

»الفتاوى الكربى« )338/5(:
لقولـــه  عـــاء  الدُّ االعتـــداء يف  »ويحـــرم 
ۓ﴾،  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  تعـــاىل: 
لب، وقد  وقد يكـــون االعتـــداء يف نف�ـــض الطَّ

يكون يف نف�ض املطلوب«.
ـــيخ بكر اأبو زيد يف »ت�شـــحيح  وقال ال�شَّ
عـــاء« )�ض61( عنـــد ا�شـــتدالله باالآية  الدُّ
هي  علـــى حرمـــة االعتـــداء: »فهـــذا يعـــمُّ النَّ
عـــاء، ومن  عـــن كلِّ اعتداء، وجتـــاوز يف الدُّ
عـــاء على اأيِّ وجه  م�شـــموله: االبتداع يف الدُّ

كان يف زمان اأو مكان اأو مقدار اأو اأداء«.
اللـــة من هـــذه االآية: ﴿ہ  ووجـــه الدَّ
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
نت نهًيـــا عـــن االعتداء،  هـــا ت�شـــمَّ ۓ﴾ اأنَّ
ـــا ي�شـــمل  وهـــو ـ اأي االعتـــداء ـ واإن كان عامًّ
ـــه ملَّا جاء عقب  كلَّ نـــوع من االعتـــداء، اإالَّ اأنَّ

عاء يف قوله: ﴿ہ ہ ھ  االأمر بالدُّ
ـــة علـــى املنع من  ھ ھ﴾ دلَّ داللـــة خا�شَّ

عاء. االعتداء يف الدُّ
قال القرطبي يف »تف�شريه« )226/7(: 
ـــا،  عـــاء واإن كان اللَّفـــظ عامًّ »يريـــد يف الدُّ

واملعتدي هو املجاوز للحدِّ ومرتكب احلظر«.
ربي يف تف�شـــريه لالآية عن ابن  ونقل الطَّ

عاء وال يف غريه«. ا�ض قوله: »يف الدُّ عبَّ
»املجمـــوع«  يف  االإ�شـــالم  �شـــيخ  وقـــال 
)23/15( يف معر�ـــض كالمـــه على هذه 
االآية: »وعلى هذا فتكون االآية دالَّة على �شيئني:

بِّ �شـــبحانه وهو  اأحدهما: حمبـــوب للرَّ
ًعا وخفية. عاء ت�شرُّ الدُّ

الثَّاين: مكروه له م�شخوط وهو االعتداء.
ا  ر ممَّ فاأمـــر مبا يحبُّه وندب اإليـــه، وحذَّ
جر  يبغ�شـــه وزجر عنه مبا هو اأبلغ طرق الزَّ
والتَّحذير وهو ال يحـــبُّ فاعله، ومن ال يحبُّه 

اهلل فاأّي خري يناله؟«.
ـــة علـــى حتـــرمي  الَّ ومـــن النُّ�شـــو�ض الدَّ
 ˝ بيِّ  عاء: ما ثبت عن النَّ االعتـــداء يف الدُّ
ـــة َقْوٌم  ـــُه �َصَيُكوُن يف َهـــِذِه الأُمَّ ه قـــال: »اإِنَّ اأنَّ

َعاِء«)5(. َيْعَتُدوَن يف الّطُهوِر والدُّ
فمجيء احلديث ب�شـــيغة االإخبار دليٌل 
ّم ملـــن يفعله والتَّحذير  على وقوع ذلك، والذَّ

لبُّ�ض به. ة التَّ من مغبَّ
القديـــر«  »في�ـــض  يف  املنـــاوي  قـــال 
)130/4(: »اأي يتجاوزون احلدود، يدعون 
ـــوت بـــه، اأو  مبـــا ال يجـــوز، اأو يرفعـــون ال�شَّ

جع«. يتكلَّفون ال�شَّ

عاء وأمثلته أنواع االعتداء في الدُّ

عاء ي�شـــتمل على اأنواع  االعتـــداء يف الدُّ
م، ويقع يف  كثرية، وهي ما بني املكروه واملحرَّ
االألفاظ كما يقـــع يف املعاين، ويف االأداء ويف 
ريقة، و�شـــنعر�ض اأنواعه واأمثلته ح�شب  الطَّ

االأهميَّة واخلطورة.
عاء: رك باهلل تعاىل يف الدُّ الأوَّلـ  ال�صِّ

وهو اأعظم العدوان؛ الأنَّه و�شـــع العبادة 
ـــوع من العدوان  يف غري مو�شـــعها، وهذا النَّ

ـــا يف قوله تعاىل: ﴿ھ ے  ليًّ داخـــل دخواًل اأوَّ
ے ۓ ۓ﴾.

»املجمـــوع«  يف  االإ�شـــالم  �شـــيخ  قـــال 
املعتديـــن  اأعظـــم  »فهـــوؤالء   :)23/15(
ـــرك،  ال�شِّ العـــدوان  اأعظـــم  فـــاإنَّ  عدواًنـــا، 
وهـــو و�شـــع العبادة يف غري مو�شـــعها، فهذا 
العـــدوان البـــدَّ اأن يكون داخـــاًل يف قوله: ﴿

ھ ے ے ۓ ۓ﴾«.
ومن �صوره: دعاء غري اهلل تعاىل، �شواء 
دعاه م�شـــتقالًّ اأو دعاه ليكون وا�شـــطة، قال 

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  تعـــاىل: 
وع  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾، وهـــذا النَّ
نـــاء والعبادة  مـــن االعتداء يقـــع يف دعاء الثَّ

)5( اأبو داود )96(، و�شححه االألباين يف »�شحيح اأبي داود«.

لب وامل�شاألة. كما يقع يف دعاء الطَّ
عاء: الثَّاين: البتداع يف الدُّ

»املجمـــوع«  يف  االإ�شـــالم  �شـــيخ  قـــال 
)23/15(: »ومـــن االعتداء اأن يعبده مبا 
مل ي�شـــرع، ويثنـــي عليـــه مبا مل ُيثـــِن به على 
نف�شـــه، وال اأِذن فيـــه، فـــاإنَّ هـــذا اعتداء يف 
دعائـــه: الثَّناء والعبادة، وهو نظري االعتداء 

لب«. يف دعاء امل�شاألة والطَّ
عاء عبادة، وهي توقيفيَّة،  وقد مرَّ اأنَّ الدُّ
فمـــن زاد فيهـــا اأو اأنق�ـــض منهـــا علـــى وجه 
التَّعبُّد فقد وقع يف االعتداء وعبد اهلل مبا مل 

ياأمره به، و�شاأله مبا مل ي�شرعه له.
عاء يكون اأحياًنا بزيادة  واالبتداع يف الدُّ
عـــاء املاأثـــور، واأحياًنا يكون  األفـــاٍظ على الدُّ
ة، ولكلٍّ  ـــنَّ باإحـــداث دعـــاٍء مل يثبـــت يف ال�شُّ

منهما اأمثلة كثرية.
االعتـــداء يف  مـــن  ـــوع  النَّ هـــذا  ويكـــرث 
االأدعية املحَدثة املبَتَدعة الَّتي اأن�شاأها بع�ض 
�شـــني دون  املتكلِّفـــني، وكتبهـــا بع�ض املتخرِّ
ة، ودون اعتبـــاٍر  ـــنَّ رجـــوٍع اإىل الكتـــاب وال�شُّ
د  لدعـــوات االأنبياء واملر�شـــلني، واأدعيِة �شـــيِّ

لني واالآخرين. االأوَّ
:: »ومن  رطو�شـــي  قـــال اأبو بكـــر الطُّ
عوات  العجـــب العجـــاب اأن ُتعِر�ض عـــِن الدَّ
تـــي ذكرهـــا اهلل يف كتابـــه عـــن االأنبيـــاء  الَّ
باالإجابـــة،  مقرونـــًة  واالأ�شـــفياء  واالأوليـــاء 
ـــعراء والُكتَّاب، كاأنَّك  ثمَّ تنتقي األفـــاظ ال�شُّ
قـــد دعـــوت يف زعمـــك بجميـــع دعواتهم ثمَّ 

ا�شتعنت بدعواِت َمن �شواهم«)6(.
نة  عوات اأنَّها مت�شمِّ واالأدهى يف تلك الدَّ
ٍة، وا�شتغاثاٍت  الٍت بدِعيَّ ٍة، وتو�شُّ الألفاٍظ ُكفريَّ

ٍة. �ِشركيَّ
قال القرايف يف »الفـــروق« )264/4 ـ 
عاء  265( بعـــد اأن ذكر اأنَّ االأ�شـــل يف الدُّ
ـــف، وذكـــر اأنواًعـــا مـــن هـــذه االأدعية  التَّوقُّ

)6( »الفتوحات الربانية« البن عالن )17/1(.
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ائل اأن  ر هذا: فينبغي لل�شَّ ة: »اإذا تقرَّ الُكفريَّ
يحذر هذه االأدعية وما يجري جمراها حذًرا 
يَّان  ي اإليـــه من �شـــخط الدَّ �شـــديًدا؛ ملا تـــوؤدِّ
واخللود يف النِّريان وحبوط االأعمال وانف�شاخ 
االأنكحة وا�شـــتباحة االأرواح واالأموال، وهذا 
ـــل بدعاٍء واحـــٍد من هذه  ف�شـــاٌد كلُّه يتح�شَّ

االأدعية وال يرجع اإىل االإ�شالم...«.
الثَّالـــث: �صـــوؤال اهلل تعاىل مـــا ل يجوز 

له �صوؤاله:
وذلـــك الأنَّ االعتـــداء كما يقـــع من جهة 
لب باأن ي�شـــتعمل �شـــيًغا منافيـــًة لالأدب  الطَّ
مـــع اهلل، اأو فيهـــا اإخـــالٌل من جهـــة اللَّفظ 
ـــا يف جهـــة املطلوب وهو  اأو املعنى، يقع اأي�شً

االأكرث.
قـــال احلافـــظ ابـــن حجـــر يف »الفتـــح« 
عـــاء يقـــع  )378/8(: »واالعتـــداء يف الدُّ
فـــع فـــوق احلاجـــة اأو بطلـــب ما  بزيـــادة الرَّ
ي�شتحيل ح�شوله �شرًعا اأو بطلب مع�شيٍة اأو 

يدعو مبا مل يوؤَثر«.
ًبـــا للوقوع يف  ولهـــذا جعل العلمـــاء ـ جتنُّ
ـــوع مـــن االعتداء ـ من �شـــرط  مثـــل هذا النَّ
املدُعـــوِّ فيـــه اأن يكون مـــن االأمـــور اجلائزة 

�شرًعا: طلًبا وفعاًل.
قال القرطبي يف »تف�شريه« )311/2(: 
»ومن �شـــرط املدعوِّ فيه اأن يكون من االأمور 

لب والفعل �شرًعا«. اجلائزة الطَّ
ومن �صور هذا النَّوع من العتداء:

اعي: كاأن  ـ �شـــوؤال ما ال يليق بالعبـــد الدَّ
ي�شـــاأل اهلل بـــاأن يكـــون مَلـــًكا اأو ي�شـــاأله بلوغ 
منـــازل االأنبياء ودرجاتهم، وهـــذا لي�ض من 
ة  افـــع اإليه حمبَّ عـــاء، ولو كان الدَّ �شـــالح الدُّ
ة ما هـــم عليه من  املالئكـــة واالأنبيـــاء وحمبَّ

التَّف�شيل والتَّكرمي.
قـــال �شـــيخ االإ�شـــالم يف »بيـــان تلبي�ـــض 
جل  اجلهمية« )352/2(: »كما ي�شـــاأل الرَّ
عاء،  ما ال ي�شـــلح، وهو من االعتـــداء يف الدُّ

مثل اأن ي�شـــاأل منـــازل االأنبيـــاء ونحو ذلك، 
فاإنَّ اهلل قادر على ذلك، ولكن م�شـــاألة هذا 

عدوان«.
ويتجلَّـــى هـــذا العـــدوان يف اأنَّ املـــرء ال 
ميكـــن اأن يبلـــغ بعملـــهـ  واإن بلغ يف احل�شـــن 

اأق�شاه ـ منزلة مَلك اأو نبّي.
ه  ويقرب من هذا من ي�شـــاأل املمكن لكنَّ
بعيـــد عـــن اأ�شـــبابه، متقاع�ض عـــن بذل ما 
يو�شل اإليه، كاأن ي�شاأل اهلل بلوغ منزلة عامل 
ـــاد، وال ُيعرف  من العلمـــاء اأو عابد من العبَّ

عنه ِجدٌّ وحت�شيٌل يف علم اأو عمل.
ذكر ابن القيِّم يف »فوائده« )�ض260(: 
»اأنَّ رجاًل قال بح�شـــرة عبد اهلل بن م�شعود 
˙: مـــا اأحـــبُّ اأن اأكـــون من اأ�شـــحاب 
بني، فقال  اليمـــني، اأحبُّ اأن اأكون مـــن املقرِّ
ه اإذا مات  عبد اهلل: لكـــن ها هنا رجٌل ودَّ اأنَّ

مل ُيبعث، يعني نف�شه«.

مات  ـ �شوؤال اهلل تعاىل املعونة على فعل املحرَّ
وغ�شيان املعا�شي وتي�شري االأ�شباب املو�شلة 

اإليها:
وذلـــك الأنَّ اهلل كـــره للموؤمنـــني الكفـــر 
والف�شـــوق والع�شـــيان، فـــال يليـــق بهـــم اأن 
�شـــه لهم،  مه عليهم وبغَّ يطلبوا منـــه ما حرَّ
عاء، وكان ذلك  ولو فعلوا حُلرموا اإجابة الدُّ

ًءا على اهلل. منهم اعتداًء وجترُّ
 ˝ بيِّ  ˙ عن النَّ فعـــن اأبي هريرة 
قـــال: »َل َيـــَزاُل ُي�ْصَتَجاُب ِلْلَعْبِد َمـــا َلْ َيْدُع 

باإِْثٍم اأَْو َقِطيَعِة َرِحٍم َما َلْ َي�ْصَتْعِجْل«)7(.
قال القرطبي يف »اجلامع« )311/2(: 
نوب  »فيدخل يف االإثم كلُّ ما ياأثم به من الذُّ
حـــم جميع حقوق امل�شـــلمني  ويدخـــل يف الرَّ

ومظاملهم«.
ه: عاء على َمْن ال ي�شتحقُّ ـ الدُّ

لم والعـــدوان الَّذي  ملا يف ذلك مـــن الظُّ
)7( م�شلم )2735(.

ف�ـــض واالأهل  عـــاء على النَّ مـــه اهلل، كالدُّ حرَّ
ـــياع،  واالأمـــوال بالهالك اأو الف�شـــاد اأو ال�شَّ
˝: »َل َتْدُعـــوا َعلَـــى اأَْنُف�ِصُكْم،  بـــيُّ  قال النَّ
َوَل َتْدُعـــوا َعلَـــى اأَْوَلِدُكـــْم، َوَل َتْدُعـــوا َعلَى 
اأَْمَواِلُكـــْم، َل تَوافُقـــوا ِمَن اهلِل �َصاَعـــًة ُي�ْصاأَُل 

ِفيَها َعَطاٌء َفَي�ْصَتِجيب َلُكْم«)8(.
ومـــن هـــذا؛ اأن يدعـــو املرء على نف�شـــه 
ل  ه اأن يعجِّ باملوت ل�شـــرٍّ نزل به، اأو ي�شـــاأل ربَّ
نيا َفَرًقا من عذاب االآخرة،  له العقوبة يف الدُّ
˝ رجاًل من امل�شـــلمني  بيُّ  ولهذا ملَّا عاد النَّ
قـــد َخَفَت ف�شـــار مثل الفرخ، قـــال له: »َهْل 
ـــاه؟« قال:  ُكْنـــَت َتْدُعـــو ب�َصـــْيٍء اأَْو َت�ْصاأَُلـــُه اإيَّ
نعم، كنـــت اأقول: اللَّهمَّ مـــا كنت معاقبي به 
نيا، فقال ر�شـــول  ْله يل يف الدُّ يف االآخرة فعجِّ
اأَْو َل  ـ  ُتِطيُقـــُه  ˝: »�ُصْبَحـــاَن اهلِل، َل  اهلل 
ْنَيا  َت�ْصَتِطيُعـــُه ـ، اأََفاَل ُقْلَت: اللَُّهمَّ اآِتَنا يف الدُّ
َح�َصَنـــًة َويف الآِخَرِة َح�َصَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، 

قال: فدعا اهلل له، ف�شفاه«)9(.
عـــاء علـــى املوؤمنـــني  ـــا ـ الدُّ ومنـــه ـ اأي�شً
باللَّعنـــة واخلـــزي ونحـــو ذلـــك، فقـــد نقـــل 
عـــن   )166/2( »تف�شـــريه«  يف  البغـــوي 

عطيَّة يف تف�شـــري قوله تعاىل: ﴿ھ ے ے 
ۓ ۓ﴾: »هـــم الَّذيـــن يدعون على 
، فيقولون: اللَّهمَّ اأَخِزهم،  املوؤمنني فيما ال يحلُّ

اللَّهمَّ العنهم«.
»االأذكار« )515(:  ـــووي يف  النَّ وقـــال 
»ف�شـــل: لو دعـــا م�شـــلم على م�شـــلم فقال: 
بذلـــك،  ع�شـــى  االإميـــان،  ا�شـــُلْبه  اللَّهـــمَّ 
عاء؟  د هـــذا الدُّ اعي مبجـــرَّ وهـــل يكفـــر الدَّ
فيـــه وجهـــان الأ�شـــحابنا حكاهما القا�شـــي 
الفتـــوى،  اأ�شـــحابنا يف  ـــة  اأئمَّ ح�شـــني مـــن 
هما: ال يكفـــر، وقد يحتـــجُّ لهذا بقول  اأ�شـــحُّ
﴿  :˝ اإخبـــاًرا عـــن مو�شـــى  اهلل تعـــاىل 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

)8( م�شلم )3009(.

)9( م�شلم )2688(.
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جئ حئ...﴾ االآيـــة، ويف هـــذا اال�شـــتدالل 
َنَظٌر، واإن قلنا: اإنَّ �شرع من قبلنا �شرع لنا«.
تـــي ن�شـــمعها كثرًيا يف  ومـــن االأدعيـــة الَّ
خطـــب اجلمعة ودعـــاء القنـــوت والَّتي فيها 
اعي: »اللَُّهمَّ  وع من االعتداء قول الدَّ هذا النَّ
ـــة اأمر ر�شـــٍد ُيعـــزُّ فيه اأهل  اأَْبـــرم لهـــذه االأمَّ

طاعتك وُيذلُّ فيه اأهل مع�صيتك«.
بــــ  »ُيـــذّل«  لفـــظ  ُي�شـــتبدل  اأن  واالأوىل 
»ُيهدى«؛ الأنَّه ال اأحد من امل�شـــلمني ي�شلم من 
لَّة على اأهل  مع�شـــية اهلل، فكاأنَّه دعـــاء بالذِّ

االإ�شالم جميًعا.
اعي اهلل  ـــا: اأن ي�شـــاأل الدَّ ومن هذا اأي�شً
اأن يرحمه دون غريه من امل�شلمني ملا يف ذلك 
من حتجري رحمة اهلل وت�شـــييقها، ولهذا ملَّا 
ًدا، وال  قال االأعرابي: »اللَّهمَّ ارحمني وحممَّ
˝: »َلَقْد  بيُّ  ترحم معنا اأحًدا« قـــال له النَّ

ْرَت َوا�ِصًعا«)10(. َحجَّ
وهناك نكتة بديعة ذكرها �شيخ االإ�شالم 
 ˝ بـــيِّ  يف معر�ـــض حديثـــه عـــن دعـــاء النَّ
«، قال  ـــْريِن َعلَى َمْن َبَغـــى َعلَيَّ وفيـــه »َواْن�صُ
دِّ على البكري« )207/1(:  : يف »الـــرَّ
»دعـــاء عادل ال دعاء معتٍد يقول: ان�شـــرين 

ي مطلًقا«. على عدوِّ
ار باال�شتئ�شال  عاء على الكفَّ وعليه: فالدُّ
عاء، جاء  واالإبـــادة نوع من االعتـــداء يف الدُّ
ائمة« )276/24(:  يف فتوى »اللَّجنـــة الدَّ
ـــار  بالكفَّ عليـــك  »اللَّهـــمَّ  الكاتـــب:  »وقـــول 
وامل�شـــركني واليهـــود، اللَّهـــمَّ ال ُتبـــِق اأحـــًدا 
منهم يف الوجـــود، اللَّهمَّ اأَفِنِهم فناءك عاًدا 
ار اعتداء  عاء بفنـــاء كلِّ الكفَّ وثمـــود«، والدُّ
ر وجودهم وبقاءهم  عـــاء؛ الأنَّ اهلل قدَّ يف الدُّ
حلكمـــة، واهلل يفعـــل مـــا ي�شـــاء ويحكـــم ما 

يريد«.
ـ �شـــوؤال اهلل مبا يناق�ض �شرعه واأمره اأو 

خربه اأو حكمته:
)10( رواه البخاري )6010(.

ـــم يف »بدائـــع الفوائـــد«  قـــال ابـــن القيِّ
)13/3(: »فـــكلُّ �شـــوؤال يناق�ـــض حكمـــة 
ن مناق�شـــة �شـــرعه واأمره، اأو  اهلل اأو يت�شـــمَّ
ن خـــالف ما اأخرب به فهـــو اعتداء ال  يت�شـــمَّ
ـــه اهلل وال يحبُّ �شـــائله«، ملا يف ذلك من  يحبُّ
اإكـــذاب اهلل تعاىل لنف�شـــه، وجتـــاوز اإىل ما 
بِّ �شـــبحانه وفعله،  هو من خ�شـــائ�ض الـــرَّ
ـــرع بردِّ ما ق�شاه اهلل من اأمره  وتالعب بال�شَّ
ار باملغفرة  عاء للكفَّ ـــرعي والكوين، كالدُّ ال�شَّ
˝ و�شـــائر  ه  حمـــة لنهي اهلل تعاىل نبيَّ والرَّ
املوؤمنـــني عنـــه، اأو �شـــوؤال اهلل العافية مدى 
نوب، اأو  هر، اأو �شـــوؤاله الع�شـــمة من الذُّ الدَّ
نيا، كاأن يقول: »اللهم  عاء باخللود يف الدُّ الدُّ
ن يحبُّ بقوله:  عاء لغريه ممَّ تني«، اأو الدُّ ال مُتِ
برفـــع  عـــاء  الدُّ اأو  اأيامـــك«)11(،  اهلل  »اأدام 
عام اأو  لوازم الب�شـــريَّة من احلاجـــة اإىل الطَّ
ـــراب، اأو اأن يهب له ولًدا من غري زوجة،  ال�شَّ
عاء  ـــاعة، اأو الدُّ عـــاء بـــاأن ال يقيم ال�شَّ اأو الدُّ
بـــاأن ال ُيحوجه الأحد من خلقـــه)12(، اأو اأن ال 

يبتليه اهلل اإالَّ بالَّتي هي اأح�شن)13(.
نـــزول  عنـــد  املنت�شـــرة  االأدعيـــة  ومـــن 
ا ال ن�شاألك ردَّ الق�شاء  امل�شـــائب: »اللَّهمَّ اإنَّ
ولكـــن ن�شـــاألك اللُّطـــف فيـــه«، ومثـــل هـــذا 
عاء  م ال يجوز، وذلـــك الأنَّ الدُّ عاء حمـــرَّ الدُّ
يردُّ الق�شـــاء كما جاء يف احلديث، وفيه نوع 
ـــا بقوله: اق�ِض ما �شـــئَت ولكن  حتدٍّ هلل اأي�شًَ

اللُّطف)14(.
: عن هذه العبارة: »من  )11( قال ال�شيخ ابن عثيمني 
مناف  حمال  االأيَّام  دوام  الأنَّ  عاء؛  الدُّ يف  االعتداء 

لقوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ﴿وئ  وقوله:  ژ﴾  ڈ 
اللفظية«  ]»املناهي  ىئ﴾«  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

رقم )417([.
الدعاء  هذا  يقول  رجال  اأحمد  االإمام  �شمع   )12(
يقول:  اأن  واالأ�شلم  املوت،  متنى  رجل  »هذا  فقال: 
املناهي  ]»معجم  خلقك«  �شرار  اإىل  حتوجني  ال 

اللفظية« )135([
)13( »معجم املناهي اللفظية« )135(.

الدعوة«  »جملة  يف  باز  ابن  ال�شيخ  فتوى  انظر:   )14(
.)1441(

رابًعاـ  �صوء الأدب يف دعاء اهلل ومناجاته:
اعـــي ربَّه على  وذلـــك بـــاأن يخاطـــب الدَّ
عـــاء ومن  حالـــة اأو هيئـــة ال تليـــق مبقام الدُّ
يدعوه، اأو ياأتي باألفاظ وجمٍل تنِبئ عن �شوء 

اأدب وقلَّة حياء وركاكة عقل.
و�صـــور هذا النَّوع مـــن العتداء كثرية، 

ومنها:
عاء فوق احلاجة: وت بالدُّ ـ رفع ال�شَّ

الأنَّ االأ�شل يف ذلك االإ�شرار باملناجاة كما 
قال تعاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ﴾.

:: »وح�شـــبك يف تعنّي  قال ابن املنري 
ع يف  عـــاء اقرانـــه بالتَّ�شـــرُّ االإ�شـــرار يف الدُّ
راعة اإىل  االآية، فاالإخالل به كاالإخالل بال�شَّ
عـــاء، واإنَّ دعاًء ال ت�شـــرع فيه وال  اهلل يف الدُّ
خ�شوع لقليل اجلدوى، فكذلك دعاء ال خفية 

وال وقار ي�شحبه«)15(.
ـــلف قولـــه تعاىل:  ـــر بع�ض ال�شَّ وقـــد ف�شَّ
بالَّذيـــن  ۓ﴾  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
يرفعون اأ�شـــواتهم رفًعا زائًدا على احلاجة، 
منهـــم عبد امللك بن عبـــد العزيز بن جريج 
املكي )ت 150هـ( قال: »من االعتداء رفع 

ياح«)16(. عاء وال�شِّ داء بالدُّ وت والنِّ ال�شَّ
ع وال اإظهار  ـ دعـــاء اهلل من غـــري َت�شـــرُّ

للتَّذلُّل واخل�شوع:
»املجمـــوع«  يف  االإ�شـــالم  �شـــيخ  قـــال 
)23/15(: »ومن العدوان اأن يدعَوه غري 
ع، بل دعاء هـــذا كامل�شـــتغني املَُديلِّ  مت�شـــرِّ
ه، وهذا من اأعظم االعتداء ملنافاته  علـــى ربِّ
ليل، فمن مل ي�شاأل م�شاألة م�شكني  لدعاء الذَّ

ع خائف فهو معتٍد«. مت�شرِّ
ا ال  عاء بتكثري الكالم وتف�شيله ممَّ ـ الدُّ

لزوم له:  
ومن ذلك التَّطويل يف ت�شقيق العبارات، 
وتنميق االألفاظ، واملبالغة يف ذكر التَّفا�شيل، 

)15( »االنت�شاف على حا�شية الك�شاف« )110/2(.
)16( »معامل التنزيل« للبغوي )166/2(.
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˙ من  ا�ض  ه �شـــعد بن اأبـــي وقَّ وقـــد عدَّ
داود)17(  اأبـــو  روى  عـــاء؛  الدُّ يف  االعتـــداء 
ا�ض اأنَّه قال:  وغريه عن ابن �شعد ابن اأبي وقَّ
»�شـــمعني اأبي واأنا اأقول: اللَّهمَّ اإينِّ اأ�شـــاألك 
ـــة ونعيمها وبهجتها، وكذا وكذا، واأعوذ  اجلنَّ
ـــار و�شال�شـــلها واأغاللهـــا وكذا  بك مـــن النَّ
! اإينِّ �شـــمعت ر�شول اهلل  وكذا، فقال: يا بنيَّ
َعاِء«  ˝ يقول: »�َصَيُكوُن َقْوٌم َيْعَتُدوَن يف الدُّ
ة  ـــاك اأن تكـــون منهـــم، اإن اأُعطيت اجلنَّ فاإيَّ
اأُعطيتها وما فيها من اخلري، واإن اأُِعذت من 

.» رِّ ار اأُعذت منها وما فيها من ال�شَّ النَّ
˙ البنه  وقد علَّل بع�شهم نهي �شعد 
عن ذاك التَّف�شـــيل لكونه من تكثري الكالم 

بدون فائدة.
اعني  ومـــن اأمثلة مـــا يقع فيه بع�ـــض الدَّ
اليوم من زيـــادة األفاٍظ ال حاجة اإليها كقول 
يف  املجاهديـــن  ان�شـــر  »اللَّهـــمَّ  اعـــي:  الدَّ
�شـــبيلك« فيزيد: »يف كلِّ مـــكان«، اأو يزيد: 

»فوق كلِّ اأر�ض وحتت كلِّ �شماء«.
ـــا: »اللَّهـــمَّ ارحمنا  اعي اأي�شً وكقول الدَّ
االأر�ـــض،  حتـــت  وارحمنـــا  االأر�ـــض،  فـــوق 
وارحمنا يوم العر�ض«؛ فهذا اإ�شافة اإىل اأنَّه 
جع، ففيه األفاظ  دعاء خمرع ُتُكلِّف فيه ال�شَّ
زائـــدة ال حاجـــة اإليهـــا، ويكفـــي اأن يقـــول: 
نيا واالآخرة«، وهدي  »اللَّهمَّ ارحمنـــا يف الدُّ
˝ كمـــا قالت عائ�شـــة: »كان النَّبيُّ  بـــيِّ  النَّ
عاء ويدع ما  ˝ ي�صتحب اجلوامع من الدُّ

�صوى ذلك«)18(.
عاء وتكلُّفه: جع يف الدُّ د ال�شَّ ـ تق�شُّ

ـــجع مواالة الكالم على رويٍّ واحد،  وال�شَّ
راعة  فتكلُّفه مانع من اخل�شـــوع وُمناٍف لل�شَّ

واالبتهـــال، وقد قال تعـــاىل: ﴿ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾.

»�شحيح  يف  وهو   ،)1482( داود«  اأبي  »�شنن   )17(
اجلامع« لالألباين )3565(.
)18( »ت�شحيح الدعاء« )�ض69(.

ـــرين: معنـــاه التَّكلُّف يف  قال بع�ض املف�شِّ
االأ�شجاع، وهذا التَّف�شري ببع�ض املعنى.

وقال القرطبي يف »تف�شريه« )226/7(: 
ة،  نَّ »ومنها اأن يدعو مبا لي�ض يف الكتاب وال�شُّ
فيتخريَّ األفاًظا مقفرة وكلمات م�شـــجعة قد 
وجدهـــا يف كراري�ض ال اأ�شـــل لهـــا وال معول 
عليهـــا، فيجعلها �شـــعاره ويرك مـــا دعا به 
”، وكلُّ هذا مينع من ا�شتجابة  ر�شـــوله 

عاء«. الدُّ
»�شـــحيحه«  يف  البخـــاري  وقـــال 
ـــجع يف  )6337(: )بـــاب ما يكره من ال�شَّ
عاء(، و�شـــاق حتته اأثـــًرا عن عكرمة عن  الدُّ
ـــجع  ¨، وفيه: »فانظر ال�شَّ ابن عبا�ـــض 
عاء فاجتنبـــه، فاإينِّ عهدت ر�شـــول  مـــن الدُّ
˝ واأ�شحابه ال يفعلون اإالَّ ذلك« يعني  اهلل 

ال يفعلون اإال ذلك االجتناب.
امَع اأنَّ  جع املتكلَّف ما ُي�شعر ال�شَّ ومن ال�شَّ
اعي يلقي موعظـــة اأو يقراأ خطبة، كقول  الدَّ
ا اللِّ�شان،  بع�شهم: »اللَّهمَّ ارحمنا اإذا ثقل منَّ
ا القدمان،  ا اليدان، وبـــردت منَّ وارتخت منَّ
ا  ن، و�شخ�شـــت منَّ ـــا االأهـــل واخِلالَّ ودنا منَّ
العينـــان،..«، وقـــول االآخـــر وهـــو يدعو على 
اإالَّ  لهـــم طائـــرة  تـــَدع  »اللَّهـــمَّ ال  الكفـــرة: 
ابة  اأ�شـــقطتها، وال �شفينة اإالَّ اأغرقتها، وال دبَّ
رتهـــا، وال..  عـــة اإالَّ دمَّ اإالَّ ن�شـــفتها، وال مدرَّ
الـــخ«، وكاأنَّه ميلي علـــى العزيز املقتدر كيف 
ي�شـــنع باأعدائه وينزل عليهم عقابه، وقول 
اعـــي: »يا من ال تـــراه العيون وال تخالطه  الدَّ
يخ  نون وال ي�شـــفه الوا�شـــفون«، قال ال�شَّ الظُّ
ابن عثيمـــني يف »الفتـــاوى« )143/14( 
عاء: »هذه اأ�شـــجاع غري واردة  عن هـــذا الدُّ
˝، وفيما ورد عنه من االأدعية  بـــيِّ  عن النَّ

ما هو خري منها من غري تكلُّف«.
واأو�شـــاف  اأ�شـــماء  بذكـــر  اهلل  دعـــاء  ـ 
وثنـــاءات مل ُيثـــِن بهـــا اهلل علـــى نف�شـــه وال 

˝ ومل ياأذن فيها: ر�شوله 

ـــوع من االأدعيـــة موجود بكرثة  وهذا النَّ
عند مـــن ُحرم علوم التَّوحيد، وِمن اأ�شـــرفه 
ـــفات، وطا�ض قلبه يف  توحيد االأ�شماء وال�شِّ

مهاوي التَّحريف والتَّعطيل.
عـــاء«  الدُّ »�شـــاأن  يف  ابـــي  اخلطَّ قـــال 
ة  )�ـــض16(: »وقـــد اأوِلـــع كثـــري مـــن العامَّ
وها  باأدعية منكرة اخرعوها، واأ�شـــماء �شمَّ
مـــا اأنـــزل اهلل بها من �شـــلطان، وقـــد يوجد 
يف اأيديهـــم د�شـــتور مـــن االأ�شـــماء واالأدعية 
ونه »االألف ا�شـــم« �شـــنعها لهم بع�ض  ي�شـــمُّ
املتكلِّفني من اأهـــل اجلهل واجلراأة على اهلل 
عز وجـــل اأكرثها زور وافـــراء على اهلل عز 
اعي اإالَّ مـــا وافق منها  وجـــل، فليتجنبها الدَّ

واب«. ال�شَّ
ا ي�شـــمع على  ثـــمَّ ذكر اأمثلـــة لذلك »ممَّ
ة وكثري من الق�شا�ض، قولهم:  األ�شـــنة العامَّ
»يـــا �شـــبحان، يـــا برهـــان، يـــا غفـــران، يا 
�شلطان« وما اأ�شبه ذلك، وهذه الكلمات واإن 
ه بع�شـــها يف العربية على اإ�شـــمار  كان يتوجَّ
ـــه م�شـــتهَجن مهجور؛  �شـــبة بــــ»ذي«، فاإنَّ النِّ
الأنَّه ال قدوة فيـــه، ويغلط كثري منهم يف مثل 
قولهـــم: »يا رب طـــه وي�ض، ويـــا رب القراآن 

العظيم««.
عـــاء عند بع�شـــهم:  ـــا يكـــرث يف الدُّ وممَّ
عاء بـ:»يا فرد، يا �شاتر، يا ذا املّن«، وهي  الدُّ

اأ�شماء ال تثبت يف حقِّ اهلل تعاىل)19(.
وقـــول البع�ض االآخـــر يف ذكر �شـــفاته: 
نون،  »يـــا من ال تراه العيون، وال تخالطه الظُّ
مبثـــل  عـــاء  فالدُّ الوا�شـــفون«،  ي�شـــفه  وال 
هـــذا ال يجوز؛ الأنَّه �شـــبحانه يـــراه املوؤمنون 
ا  ـــة، واإنَّ يـــوم القيامة يف املوقـــف ويف اجلنَّ
يحجـــب عنه الكافـــرون)20(، كمـــا اأنَّ عبارة 
»ال ي�شـــفه الوا�شفون« فيها نظر ظاهر؛ الأنَّ 
و»ال�شنن   ،)27/1( للفوزان  »املنتقى«  انظر:   )19(

واملبتدعات« لل�شقريي )�ض133(.
بـ:  الريا�ض«  »جريدة  باز  ابن  لل�شيخ  فتوى  انظر:   )20(

.)1418/09/11(
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وال  متكلَّفـــا  يكـــن  مل  اإذا  ـــجع  ال�شَّ  /2
مق�شوًدا:

ـــفاريني يف »غـــذاء االألبـــاب«  قـــال ال�شَّ
عاء،  ـــجع يف الدُّ )49/1(: »وال يتكلَّف ال�شَّ
فاإنَّه ي�شغل القلب وُيذهب اخل�شوع، واإن دعا 
بدعوات حمفوظة معه لـــه اأو لغريه من غري 

تكلُّف �شجع فلي�ض مبمنوع«.
ه ملن  وقـــال ابـــن حجـــر يف معر�ـــض ذمِّ
عاء ـ كمـــا يف »الفتح«  ـــجع يف الدُّ تكلَّـــف ال�شَّ
)129/11( ـ: »وال يـــِرد علـــى ذلـــك مـــا 
ـــحيحة؛ الأنَّ ذلك كان  وقع يف االأحاديث ال�شَّ
ي�شدر من غري ق�شد اإليه، والأجل هذا يجيء 
˝ يف اجلهاد:  يف غاية االن�شـــجام، كقوله 
»اللَُّهمَّ ُمْنِزَل الِكَتاِب، �َصِريَع احِل�َصاِب، َهاِزَم 
َعزَّ  َدَق َوْعَدُه َواأَ ˝: »�صَ الأَْحَزاِب«، وكقوله 
ُجْنـــَدُه« احلديـــث، وكقولـــه: »اأَُعوُذ بـــَك ِمْن 
َعـــنْيٍ َل َتْدَمـــْع، َوَنْف�ـــٍص َل َت�ْصَبـــْع، َوَقْلـــٍب َل 

َيْخ�َصْع««.

عاء اإذا �شدر من غري  3/ اللَّحن يف الدُّ
عارف بالنَّحو وقواعده:

�شئل �شيخ االإ�شـــالم عن رجٍل دعا دعاًء 
ملحوًنا، فقـــال له رجل: ما يقبـــل اهلل دعاًء 
ـــه: »من قال  : مبا ن�شُّ ملحوًنـــا، فاأجـــاب 
ة  ـــنَّ هذا القول فهو اآثم خمالف لللكتاب وال�شُّ
ا مـــن دعا اهلل  ـــلف، واأمَّ ومِلـــا كان عليـــه ال�شَّ
ين بدعاء جائز �شـــمعه اهلل  ـــا له الدِّ خمل�شً
واأجاب دعاءه، �شـــواء كان ُمعَرًبا اأو ملحونا، 
والـــكالم املذكـــور ال اأ�شـــل لـــه، بـــل ينبغـــي 
اعـــي اإذا مل يكـــن عادته االإعـــراب اأن ال  للدَّ
لف: اإذا جاء  يتكلَّف االإعراب، قال بع�ض ال�شَّ

االإعراب ذهب اخل�شوع..«)24(.
القـــراآن  اأدعيـــة  بجميـــع  الدعـــاء   /4

اخلا�شة باملوؤمنني من االأنبياء وغريهم:
وي�شـــتثنى من ذلـــك ما علم اأنـــه خا�ض 

)24( »جمموع الفتاوى« )488/22(.

اهلل �شبحانه يو�شـــف مبا و�شف به نف�شه اأو 
.˝ و�شفه به ر�شوله 

يخ �شـــالح الفوزان يف »املنتقى«  قال ال�شَّ
ا يكون هذا اللَّفظ منقواًل  )49/1(: »ورمبَّ

فات«. عن نفاة ال�شِّ
ومـــن ذلك قول بع�شـــهم: »يـــا َمن اأمره 
ـــيخ  بني الـــكاف والنُّون«. وهذا كما قال ال�شَّ
واب:  :: »غلط عظيم، وال�شَّ ابن عثيمني 
ـــون«؛ الأنَّ ما  »يـــا َمن اأمـــره بعد الـــكاف والنُّ
بني الكاف والنـــون لي�ض اأمًرا، فاالأمر ال يتمُّ 
ـــون؛ الأنَّ الـــكاف  اإالَّ اإذا جـــاءت الـــكاف والنُّ
امل�شمومة لي�شـــت اأمًرا، والنُّون كذلك، لكن 

باجتماعهما تكون اأمًرا«)21(.
ومـــن ذلك قولهـــم يف دعـــاء الثَّناء: »يف 
ـــماء ُملُكك، ويف االأر�ض �شـــلطاُنك، ويف  ال�شَّ
البحر عظمُتك..«. وهـــذه العبارة ـ كما جاء 
ائمة( ـ: »ترُكها اأوىل،  يف فتوى )اللَّجنـــة الدَّ
الأنَّ فيهـــا اإيهاًمـــا فقـــد يظنُّ منهـــا البع�ض 
لطان  ماء فقط، اأو ال�شُّ تخ�شي�ض امللك بال�شَّ
باالأر�ـــض فقط، وهكـــذا، وعظمة اهلل وملكه 

و�شلطانه وقهره عامٌّ يف جميع خلقه«)22(.
هـــذا؛ وهنـــاك اأنـــواع اأخـــرى تدخل يف 
االعتـــداء، وقـــد تكـــون من فـــروع مـــا ُذكر، 
ـــد  وتق�شُّ عـــاء،  الدُّ يف  والتَّلحـــني  ـــي  كالتَّغنِّ
عاء على امل�شيئة،  ق والبكاء، وتعليق الدُّ التَّ�شهُّ
ا  عاء باأمر قـــد ُفرغ منه، وغري ذلك ممَّ والدُّ

ي�شعب االإحاطة به على وجه التَّف�شيل.

أمور ليست من االعتداء
عاء:  1/ االإكثار من الدُّ

عـــاء«  الدُّ »�شـــاأن  يف  ابـــي  اخلطَّ قـــال 
)�ـــض14(: »ولي�ض معنى االعتـــداء االإكثار 
 ، ˝: »اإَِذا �َصاأََل اأََحُدُكْم َفْلُيْكِثْ منـــه«، وقال 

ُل اهلَل«)23(. َفاإِنَُّه َي�ْصاأَ
)21( »�شرح االأربعني النووية« )�ض 76(.

)22( »فتاوى اللجنة« )370/26(.
)23( ابن حبان يف »�شحيحه« )889(، وهو يف »�شحيح 

اجلامع« )591(.

بنبـــي كدعاء نـــوح مثاًل علـــى اأهـــل االأر�ض 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ﴿ەئ  بالهـــالك: 
ۈئ ۈئ﴾ ]\Æ[ فـــاإن هـــذا الدعاء كان 
بعـــد اأن اأعلمه اهلل اأنـــه ال يوؤمن من قومه اإال 

من قد اآمن)25(.

ومـــن اأمثلة دعاء املوؤمنـــني دعاء خامتة 
ائ  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  البقـــرة: 
ائ ەئ﴾؛ فهـــذا الدعـــاء عده بع�ـــض اأهل 
العلم من االعتداء يف الدعاء ب�شـــبب اأن اهلل 
اأجـــرى هذا حكما يف اأنه ال يوؤاخذ من ن�شـــي 
اأو اأخطـــاأ وال يكتب عليـــه وزرا، فمن دعا بهـ  
وهو عامل باأن اهلل قد اأعطاه اإياهـ  فكاأنه �شك 

يف تكفل اهلل به.

وال�شـــحيح اأن هـــذا لي�ض مـــن االعتداء 
يف الدعاء؛ الأن عدم املوؤاخذة على الن�شـــيان 
واخلطاأ خا�ضٌّ باملوؤمن املوحد، فكان الداعي 
بهذا ي�شـــاأل ربه اأن يكـــون من زمرة املوؤمنني 
املوحدين الذين اأكرمهم اهلل بهذا الف�شـــل 
واالإح�شـــان، فهـــو �شـــبيه مبـــن قـــال: »اللهم 
ثبتني على االإميـــان، اللهم ال تزغ قلبي حتى 

ال اأوؤاخذ بن�شياين اأو خطئي)26(.

  

هـــذا مـــا تي�شـــر جمعـــه والوقـــوف عليه 
مـــع االإقرار بـــاأن املو�شـــوع مت�شـــع ال�شـــعب 
واالأطراف، كثري الفروع واالأمثلة يحتاج اإىل 
مزيـــد جمع و�شـــبط وترتيب، وفـــق اهلل كل 

راغب يف نفع امل�شلمني ون�شحهم.

و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اآله و�شحبه.

)25( »جمموع الفتاوى« البن تيمية )336/8(.
)26( اأفاده ال�شيخ �شالح اآل ال�شيخ �شمن اأجوبته يف »�شرح 

الطحاوية« )488/22( بت�شرف.



واحـة اإلصـالح
اإعداد: اأ�صرة التحرير

من نور كتاب اهلل..

]c\[ ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿
:: قال جعفر ال�شادق 

»اأمر اهلل نبيه مبكارم االأخالق يف هذه االآية، ولي�ض يف القراآن اآية اأجمع 
ملكارم االأخالق من هذه االآية«.

]»اجلامع الأحكام القراآن« )543/7([



ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڦ ڦ ﴾ ]\_[

:: قال حممد اخل�شر ح�شني 
اأ�شحاب  بجانبه  يكون  اأن  ي�شتدعي  اأمًرا  يتوىل  من  االآية  هذه  يف  »وليعترب 
و�شعة  العلم،  وغزارة  كاء،  الذَّ ة  قوَّ اأنَّ  يقيًنا  يعلم  حتى  عليه،  يظاهرونه 
من  عليه  جتمع  وال  خمل�شني،  اأن�شاًرا  تك�شبه  ال  وة؛  الرثَّ وعظم  احلياة، 
ا�ض من يثق ب�شحبتهم اإالَّ اأن يكون �شاحب خلق كرمي من اللِّني  ف�شالء النَّ

فح واالحتمال...« اهـ. وال�شَّ

]»اأ�شرار التَّنزيل« )�ض330([

نفائس احلكم

 ثمان كلمات خري من الدنيا وما فيها،
وهي هذه:

ـ اأح�شن تغنم.

ـ وا�شمت ت�شلم.

ـ وال تعمل تندم.

ـ وال تك�شل تعدم.

ـ وال ت�شمن تغرم.

ـ وال ت�شاحب �شاحب �شوء فتتهم.

ـ وال تكلم مبا ال تعلم.

ـ  وال تقل على اهلل غري احلق فتاأثم«.

]»الغرر على الطرر« )�ض192([
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ص وعرب
قص

˝ قال: اإن رجال  ˙ عن النبي  عن اأبي هريرة 
باملاء  اخلمر  ي�شوب  وكان  �شفينة،  يف  اخلمر  يبيع  كان 
ومعه قرد، فاأخذ الكي�ض ف�شعد الدقل )خ�شبة مُيد عليها 
�شراع ال�شفينة( فجعل يلقي دينارا يف البحر، ودينارا يف 

ال�شفينة، حتى جعله ن�شفني«.
]»ال�شل�شلة ال�شحيحة لالألباين« )2844([

:: »كاأنه يقول له بل�شان احلال: ثمن  قال ابن القيم 
املاء �شار اإىل املاء ومل يظلمك«.

]»مفتاح دار ال�شعادة« )352/1([

�شاق ابن اجلوزي هذا املثل قائال:
»اإن الكلب قال لالأ�شد:

يا �شيد ال�شباع! غري ا�شمي؛ فاإنه قبيح.
فقال له: اأنت خائن ال ي�شلح لك غري هذا اال�شم.

قال: فجربني؛ فاأعطاه �شقة حلم، وقال:
احفظ يل هذه اإىل غد، واأنا اأغري ا�شمك.

فجاع وجعل ينظر اإىل اللحم، وي�شرب، فلما غلبته 
نف�شه قال:

واأي �شيء با�شمي؟ وما كلب اإال ا�شم ح�شن، فاأكل«.

  

قال ابن اجلوزي معلقا:
»وهكذا خ�شي�ض الهمة، القنوع باأقل املنازل، املختار 

عاجل الهوى على اآجل الف�شائل«.

]»�شيد اخلاطر« )�ض832 ـ 932([

فتبعها،  خطامه  فجرت  فاأعجبها،  جمال  فاأرة  راأت 
فلما و�شلت اإىل باب بيتها وقف فنادى بل�شان احلال: اإما 

اأن تتخذي دارا تليق مبحبوبك اأو حمبوبا يليق بدارك.

اأن  اإما  اأنت  »وهكذا  معلقا:   : القيم  ابن  قال 
اأن تتخذ معبودا يليق  ت�شلي �شالة تليق مبعبودك، واإما 

ب�شالتك«.
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قيقة  ـ اإبراهيم بوجنارـ  وفقه اهللـ  ي�شكر كثريا على كلماته الرَّ
يجعلنا  اأن  الكرمي  اهلل  ون�شاأل  رة،  املوؤثِّ الفيَّا�شة  وم�شاعره 

ا ُيظنُّ  بنا، ويغفر ذنوبنا وي�شر عيوبنا. خريا ممَّ
ـ واأما االأخ اأبو اإ�شالم ـ حفظه اهلل ـ نقول له نحن يف انتظار 

م�شاركاتك التي وعدت بها، واهلل املوفق.
اأن  نرجو  ـ  اهلل  �شدده  ـ  بلقا�شي  يو�شف  االأخ  اه  ما متنَّ واأما  ـ 

ق، ولي�ض ذلك على اهلل بعزيز. يتحقَّ
اإيدير من مدينة البليدة  ـ ون�شكر كثريا االأخ املكرم نبيل بن 
على كلمته اجلميلة، التي جعل عنوانها »كلمة �شكر«، ون�شاأل 
افع والعمل  اهلل اأن يبارك فيه، واأن يوفقنا اهلل جميعا للعلم النَّ

الح.  ال�شَّ
حفظهم  ـ  االأماثل  االإخوة  كلِّ  اإىل  مو�شول  كر  ال�شُّ اأنَّ  كما  ـ 
اهلل ـ الَّذين توا�شلوا معنا، وعلى كلماتهم التي ت�شحذ الهمم 
و�شعادتهم التي تزيدنا اإ�شرارا على املوا�شلة من اأمثال: االأخ 
خالد االأثري، واالأخ بالل عمارين، واالأخ عبد القادر مبارك، 

واالأخ غربي.
من  ـ  اهلل  حفظه  ـ  الغامدي  د  حممَّ اأحمد  بيل  النَّ االأخ  واأما  ـ 
باطالعه  �شعادته  على  فن�شكره  عودية،  ال�شُّ العربية  اململكة 
اأعدادها  اقتناء  على  وحر�شه  بها  وفرحه  جملتنا  على 
ولو  مبوافاته  رغبته  تلبية  بدورنا  �شنحاول  واإننا  ال�شابقة، 

ببع�ض االأعداد؛ واهلل من وراء الق�شد.

ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على نبي اهلل وبعد. 
تعابري  هذه   .. الكرام  م�شايخنا   .. االإ�شالح  جملَّة  يف  اإخواين 
جليل،  �شاحبها  عند  ومدلولها  املعنى؛  عظيمة  االألفاظ  ق�شرية 
اإالَّ  ف�شل،  من  علينا  لكم  ما  اإحاطة  ال متلك  الكلمات  اأنَّ  فرغم 

كر والتَّقدير ..  م ولو القليل من عبارات ال�شُّ اأنَّني اآثرُت اأن اأقدِّ
نا  اأنَّ واإخراجا  وتن�شيقا،  حتريرا،  االإ�شالح  يف  اإخواننا  فليعلم 
معهم؛ وكيف ال! وفيها م�شايخ اجلزائر الَّذين نفخر بهم يف كلِّ 
جاد والوهاد ـ على حدِّ تعبري العقبي رحمه  ناد، وذكرهم َعَمر النِّ
ي ـ واأجزم اأنَّ هذا االإح�شا�ض ي�شاطرين فيه جميع  اهلل ـ؛ فلكم منِّ
كر والعرفان ملا  لفية يف اجلزائر ـ جزيَل ال�شُّ من ذاق حالوة ال�شَّ
متوه، فجزاكم الباري خريا وبارك يف جهدكم ووقتكم  موه وقدَّ تقدِّ
من  �شائرون  معكم  ونحن  بداأمتوه،  ما  فاأمتوا  وعملكم،  وعلمكم 

فحة االأوىل للعدد االأول .. واهلل يوفقكم ويرعاكم.  ال�شَّ

املتابع ال�شغوف وابنكم البار:
اأبو احلارث وليد بركات ـ �شيدي خالد ـ ب�شكرة

كما اأ�شعدتنا كثريا ر�شالة اأخ مكرم بعنوان: تعبري عن ود؛ وهذا 
ها:  ن�شُّ

وقد وردت علينا ر�شالة عن طريق موقع راية االإ�شالح من اأحد 
لت املجلَّة  االأفا�شل ـ رفع اهلل قدره ـ ومن جملة ما قاله: »وقد حمَّ
اأن ي�شتكتب يف  ائعة مبو�شوعاتها، واأقرح من باب التَّجديد  الرَّ
ن يوَثق يف علمه ونهجه،  املجلَّة من اأقطار العالم االإ�شالمي ممَّ
د اهلل على اخلري خطاكم، ولكم ولالإخوة  هذه وجهة نظري �شدَّ

�شالمي وتقديري«. 

: اأبو اأكثم �شعد بن عبداهلل ال�شعدان اأخوكم املحبُّ

ردود قصرية:
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